
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE FILOSOFIA E Clt:NCIAS HUMANAS 

ESCOLA DE COMUNICAÇÃO 

CHIQUINHA GONZAGA 

Abrindo alas para o samba 

Rio de Janeiro 

1998 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

ESCOLA DE COMUNICAÇÃO 

CHIQUINHA GONZAGA 

Abrindo alas para o samba 

Juliana Freire Mendes 

Monografia apresentada ao Curso de 
Graduação em Comunicação Social -
Habilitação em Produção Editorial - da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
como requisito parcial para a obtenção do 
bacharelado em Comunicação Social. 

Orientador: 

Professora Doutora Maria Helena Ferrari 

Rio de Janeiro 

1998 



CHIQUINHA GONZAGA: Abrindo alas para o samba 

Juliana Freire Mendes 

Projeto experimental apresentado à Escola de Comunicação da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, submetida a aprovação à Banca Examinadora 

composta pelos seguintes membros: 

Prof. ª Maria Helena Ferrari - Orientadora 

Prof. Aluízio Ramos Trinta 

Rio de Janeiro 

1998 

Prof. Muniz Sodré 

2 



AGRADECIMENTOS 

A todos aqueles que contribuíram para a realização deste trabalho, 

entre eles, Glaucia Cruz, Milton Freire, Ivo, Evelyse e Aline. 

Um agradecimento especial à Professora Maria Helena Ferrari. 

3 



RESUMO 

MENDES, Juliana Freire. Chiquinha Gonzaga: abrindo alas para o samba. 

Orientador: Professora Maria Helena Ferrari. Projeto Experimental (Produção 

Editorial), Escola de Comunicação. Rio de Janeiro: Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, 1998/2. 51p. 

Um estudo sobre a compositora Chiquinha Gonzaga, traçando um 

breve panorama do ambiente musical e a questão da mulher no séc XIX. A 

consolidação do teatro de revista como principal meio de comunicação da 

época e a formação de uma indústria cultural. No centro das questões, o papel 

peculiar de Chiquinha, contribuindo para a formação de uma cultura brasileira. 
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E como ficou chato ser moderno. 

Agora serei eterno. 

Carlos Drummond de Andrade 
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1. INTRODUÇÃO 

Chiquinha Gonzaga tem um posicionamento peculiar na história da 

música popular brasileira, desempenhando um papel social, político e cultural 

que só agora, aos 150 anos de seu nascimento, vem sendo revalorizado. Foi 

uma pessoa extremamente sensível a todas as grandes causas de seu tempo. 

Revisitar sua trajetória é falar também da questão da mulher do século XIX e 

de um momento muito especial da cultura brasileira - quando o urbanismo se 

consolida, transformando o homem da rua, além de produtor, em consumidor 

de cultura. 

Este é um trabalho em que, além da valorização da obra da 

compositora, também criadora da primeira entidade de classe em favor dos 

direitos de autor, procuro demonstrar ser ela a maior responsável pela 

afirmação de uma música genuinamente brasileira. Usando como principal 

canal de divulgação o teatro de revista, maior meio de comunicação da época 

em que viveu, abriu caminho para uma nova geração de músicos vindos da 

camada popular, os sambistas cariocas. 

Será preciso passar, então, pela história dos meios com que 

Chiquinha Gonzaga viveu e atuou, abordando também a questão do espaço 

feminino, rigidamente limitado na sociedade patriarcal do século XIX. 
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Em primeiro lugar, é necessária a compreensão do ambiente 

musical do Rio de Janeiro nas últimas três décadas do século XIX, dando 

ênfase ao choro - estilo que iniciou a nacionalização da música brasileira - e, 

mais adiante, ao teatro de revista. Logo entra em cena Chiquinha, totalmente 

inserida nesses dois espaços: primeira pianeira de choro e Rainha da Praça 

Tiradentes! 

A vocação para o pioneirismo esteve presente em toda a sua vida. 

Revolucionou os costumes da sociedade carioca, buscando o espaço público 

numa época em que a condição feminina não ultrapassava os afazeres 

domésticos. Seu comportamento não escapava das más línguas. Além de 

mulher separada, o que a colocava no mesmo nível das prostitutas e mulheres 

da vida, ligou seu nome também às rodas de boêmios, círculo de homens, ao 

maxixe, uma dança vista como extremamente pecaminosa, e ainda com o 

teatro popular, de início o pesadelo das famílias fluminenses. Porém, 

quebrando barreiras, foi por esses meios que Chiquinha construiu sua carreira 

de compositora e maestrina, sendo no fim da vida uma celebridade nacional. 

Das partituras editadas e festas familiares à fase das chapas de 

discos, a música brasileira cresce como produto cultural, paralelamente à 

massificação dos meios de comunicação. Chiquinha está presente em todas as 

fases da evolução de nossa música, contribuindo ela própria para as 

transições. Soube usar como ninguém os meios de comunicação disponíveis a 

serviço da nacionalização que propunha em sua obra e à defesa dos direitos 

do compositor. 
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Para o desenvolvimento do tema foi fundamental a ligação entre 

Chiquinha Gonzaga, o teatro de revista e o mercado editorial e fonográfico 

brasileiros, somando-se a isso a explosão de uma indústria de diversões, 

possibilitada pela crescente diversificação de classes e o aumento progressivo 

das camadas populares. A relação entre esses fatores, nos quais Chiquinha 

estava inserida, demonstram o porquê de ela ter sido a principal responsável 

pela criação e, principalmente, popularização de uma música original e 

brasileira. Edinha Diniz completa: "Na sua obra o tango já traz indícios de 

brasilidade; preparava-se para virar samba."1 

1 DINIZ, Eclinha. Chiquinha Gonzaga: uma história de vida. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1991. p. 
146. 
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2. NACIONALIZAÇÃO DA MÚSICA - O CHORO 

O fim da Guerra do Paraguai coincide com o aparecimento de uma 

nova linguagem musical: o choro. Inicialmente, não propriamente um gênero, 

mas um jeito brasileiro de se tocar a música européia da época. Somente mais 

tarde passa a ter uma denominação específica. O ano de 1870 será marcado 

pela entrada em cena, no Rio de janeiro, de tocadores saídos da baixa classe 

média em ascensão. "Essa classe média, majoritariamente afro-brasileira, 

fornecerá não só a mão-de-obra do choro, mas também o público consumidor 

desse tipo de música."2 

Terá início, então, uma experiência de produção de um som 

instrumental posto ao alcance das grandes camadas urbanas por 

representantes dessas mesmas maiorias. Será o começo de um processo de 

sintetização e nacionalização sonora: antes, ou se tinha a música nitidamente 

européia, produzida e consumida pelos senhores, ou a africana, pelos 

escravos. 

Na segunda metade do século XIX, o país vai assistir a uma 

multiplicação de obras e negócios, favorecidos pela liberação de capitais com 

2 CAZES, Henrique. Choro: do quintal ao municipal. São Paulo: Ed.34, 1998. p.17. 
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a extinção do tráfego de escravos em 1850, e pelos fornecimentos ao governo 

durante a Guerra do Paraguai, até 1870, além do surto de desenvolvimento 

proporcionado pela riqueza do café no Vale do Paraíba. Essa alteração 

implicará em nova divisão do trabalho e na formação de novas classes sociais, 

alterando a simplicidade do quadro social herdado da Colônia e do Primeiro 

Reinado. Será a formação, segundo José Ramos Tinhorão, 

( ... ) das camadas algo difusas dos pequenos funcionários de serviços 

públicos - repartições civis e militares, Correios e Telégrafos, Alfândega, 

Casa da Moeda, Arsenal da Marinha, Estrada de Ferro Central do Brasil -, e 

de empresas particulares (inglesas, belgas e norte-americanas) da área dos 

transportes urbanos, de produção de gás e da iluminação pública.3 

Essa nova classe logo se espalhará pelos bairros da Cidade Nova, 

Centro, Estácio e Tijuca. Não contando com espaço próprio no acanhado 

quadro social delineado pela antiga divisão entre senhores e escravos, é 

preciso criar formas próprias de participação social. Sendo assim, 

( ... ) a camada mais ampla dos pequenos burocratas passava a cultivar a 

diversão familiar das reuniões e bailes nas salas de visita, ao som da 

música agora mais comodamente posta ao seu alcance: a dos tocadores de 

valsas, polcas, scottiches e mazurcas à base de flauta, violão e cavaquinho. 

E, por serem bailes modestos que a sociedade elegante olhava com 

desdém, receberam logo o nome depreciativo de forrobodó, maxixe ou 

xinfrim.4 

3 TINHORÃO, José Ramos. História social da música popular brasileira. São Paulo: Ed.34, 1998. 
p.194. 

4 Ibidem, p. 195. 
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Tais festas eram também chamadas de pagodes, e os grupos que nela 

tocavam constituíam as orquestras dos pobres que podiam contar com um 

mínimo de disponibilidade financeira para encarar as despesas. É interessante 

notar também o que nos relata Edinha Diniz: "( ... ) neste período já começam a 

existir oportunidades para o profissional de música. Os estabelecimentos 

comercias se encarregavam de introduzir novos instrumentos, inclusive para o 

atendimento das camadas de baixa renda, para as quais o piano não era 

acessível. Surgem violões, clarinetes, flautas e cavaquinhos."5 

Os músicos de tais festas, em geral mestiços, eram todos amadores. 

Tocavam de ouvido e"( ... ) tendiam a executar a música européia utilizando-se 

do seu repertório cultural e este incluía a herança africana da cadência 

sincopada do batuque."6 Ora, as edições das casas musicais que o mercado 

oferecia privilegiavam o piano - instrumento mais nobre - e eram a ele 

destinadas. O músico popular, ao fazer o transporte para o seu instrumento, 

obtinha um resultado diferente. Respeitava a melodia mas compreendia o ritmo 

de uma forma especial, executando-a com espontaneidade. "A interferência 

operada na estrutura da música mostrava-se irreversível."7 

A fusão da música européia com o ritmo sincopado, dará início a 

um processo que resultará no que depois viria a se chamar choro; e é um 

flautista - Joaquim Callado (1848-1880) - quem começa a firmar as bases 

para a nacionalização da música popular brasileira. 

5 DINIZ, op.cit, p.91. 
6 Idem. 
7 Idem. 
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Professor do Conservatório de Música - o que lhe conferia renome 

e prestígio social - mas mestiço, tendo a herança sonora da música 

sincopada, Callado pôde desenvolver o que para outros compositores era mais 

difícil. A fama de flautista mais importante de seu tempo possibilitava a 

aceitação de inovações musicais. Importante e estimado, cria um conjunto 

chamado Choro Carioca. Segundo Edinha Diniz, é a primeira referência ao 

termo choro. 

O conjunto vivia de atividades amadoras e as festas domésticas 

garantiam sua sobrevivência. Aos primeiros grupos instrumentais, geralmente 

formados de dois violões e um cavaquinho, superpunha-se, agora, a flauta. Os 

músicos, como já dito, aprendiam a melodia de ouvido, e apenas Callado sabia 

ler a partitura; todos os demais eram improvisadores do acompanhamento 

harmônico. O resultado sonoro encantou o flautista, que não teve dúvidas em 

divulgar nas festas o conjunto musical nascente. E, de fato, esse aspecto de 

brincadeira, provocado pelo caráter improvisatório da execução determinava, 

por sua vez, espontâneas e verdadeiras torcidas de assistentes que se 

aglutinavam diante dos músicos. 

O Choro Carioca ou, simplesmente, o "Choro do Callado" se tornava 

cada vez mais popular. Passa a ser indispensável às festas domésticas. 

Animava bailes da gente da classe média para baixo, preenchendo importante 

função social na falta de diversões públicas. Os cafés-dançantes e o teatro só 

começariam a proliferar praticamente no fim do século XIX e início do XX, 

quando, após a abolição da escravidão e a multiplicação das indústrias, 

haverá nova mudança na fisionomia social da cidade. 

13 



Com o sucesso popular, o conjunto começa a ser requisitado para 

tocar eventualmente em casas com piano. É nesse momento que Chiquinha 

Gonzaga, a convite de Callado, se integra ao grupo como primeira profissional 

de piano ligada ao choro: primeira pianeira e primeira chorona. É aceita no 

grupo por ser uma boa executante e, ao mesmo tempo, identificar-se com a 

maneira nova de interpretar a música, deixando-se guiar pela orientação do 

flautista inovador. 

O gênero, ou melhor, o repertório, logo vai sendo enriquecido com a 

colaboração de músicos-compositores de formação, seduzidos pelo novo "jeito 

brasileiro" de tocar. Além de Chiquinha - que compõe sua primeira polca, 

Atraente, nessas rodas de chorões - aos poucos aproximam-se Ernesto 

Nazaré, Paulino Sacramento e Patápio Silva. 

Não podemos esquecer aqui da importância das bandas militares 

para a multiplicação de chorões na cidade do Rio de janeiro. Assim relata 

Henrique Cazes: "Como em geral as bandas eram responsáveis pelo processo 

de educação musical de seus componentes, e tendo elas chorões como 

mestres, foi natural que houvesse um elemento multiplicador da cultura 

chorística, fazendo surgir mais e mais músicos que dominavam a linguagem. 

( ... )Numa época em que não existia amplificação de som, qualquer evento de 

maior porte exigia a presença de uma banda"ª. 

A época de esplendor dos conjuntos de música de choro vindos do 

século XIX se estende até o período em que a atração das revistas de teatro 

8 CAZES, op.cit., p.31. 

14 



vêm oferecer à gente da moderna classe média da cidade uma nova forma de 

diversão popular. 

3. TEATRO DE REVISTA: ORIGENS E FUNÇÃO SOCIAL 

O teatro de revista, aparecido no Rio de Janeiro na segunda metade 

do século XIX, teve seu estágio de consolidação e apogeu entre a década de 

80 do século passado e a de 40 deste século. Foi um veículo de difusão de 

modos e costumes, retrato sociológico de uma época e elemento que veio "( ... ) 

atender democraticamente ao gosto de novos grupos de diferente cultura, 

surgidos com a diversificação sócio-econômica, gerada pelo advento das 

atividades industriais."9 

A complexidade crescente da cidade do Rio de Janeiro e a 

heterogeneidade de sua população culminaria, nas últimas décadas do século, 

na abertura de uma infinidade de cafés-concerto, cafés dançantes, chopes

berrantes e dos espetáculos de variedades vindos de Paris. O primeiro desse 

cafés a ser inaugurado na cidade foi o Alcazar Lyrique, em 1859, na rua da 

Vala, hoje rua Uruguaiana. O repertório: mini-operetas, cançonetas, duetos e 

tercetos cômicos, além da presença das "cocotes" francesas que 

9 TINHORÃO, José Ramos. Música popular: teatro e cinema. Petrópolis: Vozes, 1972. p.13. 
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enlouqueciam a média burguesia. Com o sucesso do Alcazar, se espalham 

pela cidade outras casas do gênero. 

A abertura dos cafés era o advento de um novo costume que se 

instaurava na então capital do país, 

( ... ) o de um tipo até aí desconhecido de diversão noturna, ruidoso e 

cosmopolita, especialmente adaptado ao gosto das modernas camadas da 

população carioca, nascidas como reflexo das oportunidades industriais e 

comerciais proporcionadas pela riqueza do café. Como símbolo dessa 

euforia, seria nas mesas de três pés do Alcazar que ia surgir a primeira 

geração de boêmios de uma cidade até então semi-colonial ( ... ).10 

O sucesso dos cafés-concerto no Rio de Janeiro apressa o 

desenvolvimento do teatro de revista, que viria a ser uma mistura do 

vaudeville francês 11 com os espetáculos de variedades. Sobre isso é 

interessante o que nos diz Salvyano Cavalcanti: 

Elimine-se ou atenue-se o quiproquó, elimine-se ou seccione-se o enredo 

deixando apenas tênue linha temática, amplie-se o repertório musical; 

acrescente-se a atualidade como referencial para o comentário irônico; 

somem-se duas ou três apoteoses em que, como vinha escrito nos velhos 

programas, estará reunida no palco 'toda a companhia', muita luz, muita cor, 

belos cenários e roupagens (ou desnudamentos) opulentas, e teremos uma 

legítima revista. Assim, a combinação do vaudeville com o burlesco constitui 

o último elemento formador do teatro de revista. 12 

10 Ibidem, p.14. 
11 Forma leve de comédia musical, intercalando diálogos falados, mimetizados e cantados. No conteúdo, 

a crítica de costumes. No Brasil e em Portugal resulta no gênero burleta. 
12 PAIVA, Salvyano Cavalcanti de. Viva o rebolado: vida e morte do teatro de revista brasileiro. Nova 

Fronteira: Rio de Janeiro, 1991. p.29. 
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As camadas de público emergiam de uma sociedade em processo 

de modernização, e a preferência recaía no gênero musicado. O lírico e o 

dramático, preferido pelas elites, viviam a reclamar subsídios por falta de 

público. O gênero triunfa rapidamente, ganhando as melodias dos vaudevilles 

do Alcazar, os pianos e os assobios, consagrados veículos de divulgação. 

A primeira revista a ser encenada no Rio de janeiro data de 1859. 

Chamava-se As surpresas do Sr. José Piedade e vinha bem à moda francesa. 

O marco no processo de nacionalização do teatro de revista foi representado 

pela revista O Rio de Janeiro de 1877, de Arthur Azevedo. Já se tratava da 

revista que iria conhecer o sucesso como gênero de espetáculo nos palcos 

populares até o final do século. A partir daí, o teatro se firmará como o maior 

meio de comunicação, até a consolidação do rádio. Será o primeiro grande 

lançador de composições de música popular. 

Sobre o teatro de revista, Salvyano Cavalcanti faz outra avaliação: 

"O teatro de revista reúne a um só tempo os campos da música popular, do 

comentário político e cotidiano, a mudança de comportamento social e a 

ascensão do erotismo em nossas artes cênicas, interagindo com a realidade 

social, política, econômica e cultural do país."13 Salvyano atribui ainda o seu 

sucesso aos esquetes: ligados ao cotidiano, despertavam imediata 

identificação da platéia que"( ... ) seduzida pelo charme das vedetes, a beleza 

dos cenários e a comicidade e ironia dos diálogos e canções, lotava os 

teatros." 14 

13 Idem. 
14 Idem. 
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De fato, o teatro de revista crescia e se solidificava: era o único tipo 

de diversão pública de palco capaz de atrair uma platéia formada pelas 

famílias de pequenos proprietários urbanos, comerciantes e funcionários 

públicos. Era daí que saía o espectador responsável pelo sucesso das 

companhias nacionais do teatro musicado. Com os lucros nas alturas, logo 

forma-se a indústria do teatro de revista, e o principal empresário, Paschoal 

Segreto, foi o criador da Companhia de Operetas, Mágicas e Revistas do 

Teatro São José, na praça Tiradentes. Será essa indústria de diversões que 

virá a oferecer trabalho "( ... ) para a gente da Cidade Nova, dos subúrbios e 

favelas ( ... ), os mais talentosos iam para os palcos como músicos, cantores, 

palhaços ou dançarinos: o mundo dos espetáculos abria um canal de 

ascensão social para alguns, e permitia emergência de uma cultura popular 

'nacional'. "15 

Com a evolução do teatro, um certo tipo de música passa a ser 

produzida com caráter de artigo destinado ao consumo cultural da sociedade 

urbana. Música utilizada no teatro popular era imediatamente difundida. Foi 

por meio das revistas que um novo ritmo se torna febre na cidade do Rio de 

Janeiro - o maxixe. Os compositores de teatro, segundo Tinhorão, "( ... ) 

tentaram conciliar durante mais de trinta anos centenas de partituras em que 

esgotavam a imaginação overtures e apoteoses, com essa nova exigência de 

criar tangos e maxixes para atender à fome de ritmo das primeiras gerações de 

cariocas sugestionadas pela trepidação dos bondes."16 

15 MOURA, Roberto. Tia Ciata e a pequena África no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria 
municipal de Cultura, 1995. p.81. 

16 TINHORÃO, José Ramos, (1998) p.24. 
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O maxixe começa no teatro sem indicação nas partituras. Primeiro, 

porque tratava-se de uma maneira especial de dançar ao som do lundu, polca 

ou tango. Depois, por ser uma maneira de camuflar o nome, muito mal visto 

nas famílias cariocas. Apresentava-se como tango brasileiro. Teve sua origem 

nos bailes populares, ou "criouléus", como eram conhecidos, dos bairros da 

Cidade Nova, Saúde e Gamboa, locais onde se desenrolavam os encontros de 

capoeiras, malandros, dançarinos, da gente do candomblé, de italianos, 

portugueses - enfim, o meio popular carioca. 

Inicialmente, o maxixe foi ignorado pelo moralismo das elites. Essa 

nova dança, marcada pelas tradições corporais do negro e por sua 

sensualidade, passa a ocupar a fantasia dos homens das classes médias e, 

conseqüentemente, a atrair a atenção da censura de costumes, fazendo parte 

de um tipo de divertimento urbano moderno que transcorre fora do âmbito da 

família. O maxixe, inicialmente consumido apenas pelos homens, em seus 

divertimentos eróticos, apartados do "seio familiar", apesar dos estigmas e das 

proibições vai lentamente conquistar a cidade através das revistas da Praça 

Tiradentes. O teatro, então, passa a contribuir para a aceitação popular da 

dança e firmar o gênero musical. Em troca, o maxixe vai lhe trazer lucros e 

casa repleta de populares. O sucesso das peças passa a depender do número 

de maxixes dançados ao final do espetáculo. 

Enfim, o teatro nacionaliza-se na medida em que"( ... ) estiliza-se nos 

palcos os ritmos colhidos nas ruas e entre os grupos de músicos populares do 

estilo Choro."17 A partir de 1915, finalmente consolidado, suas músicas 

17 Ibidem, p.240. 
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ganhando as ruas, será o grande fomentador da nascente indústria de discos 

do país. A música popular começa aí a ter um caráter de produto. O mercado 

ganha tal amplitude, ao tornar-se nacional, que não poderá dispensar o teatro 

como fornecedor de músicas para suas gravações. Como relata Tinhorão: "As 

músicas saídas das revistas da praça Tiradentes passam a incorporar-se 

definitivamente no repertório das cidades de todo país, levadas em chapas de 

gramophone."18 

Dessa forma, é clara a preocupação demonstrada pelos 

compositores populares em procurar incluir suas músicas em números de 

revistas, como primeiro passo para torná-las nacionalmente conhecidas. A 

música popular urbana se tornava produto cultural capaz de ser 

intencionalmente fabricado. "Ora a revista lançava a música para o sucesso 

em todo o país, ora o sucesso nacional de uma música era aproveitado para 

atrair público para o teatro."19 

O teatro amadurece como estrutura tipicamente carioca e brasileira. 

Ocorre então a busca desenfreada de revistógrafos e compositores mais 

atualizados, capazes de fazerem frente ao teatro por sessões, criado para 

concorrer com o cinematógrafo, recém chegado à capital e a preços mais 

baixos. A partir daí, 

( ... )o espírito dos espetáculos teria de seguir o caminho aberto em 1912 

por Luís Peixoto com sua burleta Forrobodó: o do aproveitamento dos tipos 

populares, que inclusive subiriam ao palco na figura de artistas saídos do 

picadeiro (como Araci Côrtes e Francisco Alves), ou se fariam representar 

18 Ibidem, p. 232. 
19 Ibidem, p. 237. 
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por suas músicas nos espetáculos, como seriam os casos dos compositores 

negros e mulatos como Sinhô, Caninha, João da Gente, Donga, Ismael Silva, 

Heitor dos Prazeres, Alcebíades Barcelos e tantos outros. 20 

Todos esses eram compositores originários dos bairros populares e das 

nascentes favelas. Alguns desses nomes serão, mais tarde, responsáveis pela 

criação do samba, com a feição urbana que nos é conhecida. 

20 Ibidem., p. 243-244. 
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4. CHIQUINHA GONZAGA: PRIMEIRA CHORONA BRASILEIRA E "RAINHA 

DA PRAÇA TIRADENTES" 21 

O processo de nacionalização da música popular, que teve início, 

como vimos, com o movimento dos chorões, consolida-se, portanto, com o 

teatro de revista. Até ser substituído pelo rádio, será esse o maior veículo da 

cultura brasileira; e numa sociedade marcadamente dominada pelo 

preconceito de raça, classe e sexo, será uma mulher, mestiça e pobre, a 

personalidade que mais vai contribuir para esse abrasileiramento. 

Em sua longa existência (1847 - 1935), Chiquinha Gonzaga rompeu 

barreiras e lutou contra a intolerância, que tornava extremamente limitada a 

vida de uma "mulher de família"; impôs-se no mundo dos homens e criou uma 

obra admirável. 

Filha de mestiça e de pai branco de uma família tradicional carioca, 

pertencente a uma camada social intermediária, recebeu educação que 

obedecia rigorosamente aos padrões impostos pela estrutura patriarcal familiar 

da sociedade escravocrata: transformar as filhas em damas da corte e 

21 A expressão "Rainha da Praça Tiradentes" foi retirada do livro de Edinha Diniz - Chiquinha 
Gonzaga, uma história de vida. É o título do capítulo que fala sobre o êxito da compositora no 
teatro musicado. 
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arranjar-lhes um bom casamento - nada mais uma mulher poderia esperar. 

Sendo assim, o pai de Chiquinha, parente do Duque de Caxias, depositava 

suas esperanças na filha. 

Como toda sinhazinha, recebia aulas de piano, atributo fundamental 

para um bom casamento. Tantos eram os pianos no Rio de Janeiro, que a 

cidade chegou a ser chamada de "Pianópolis". A família Neves Gonzaga não 

imaginava que justamente o piano fosse o instrumento de emancipação da 

futura compositora - seu meio de trabalho e de liberação. 

A música seria o meio de manifestar e extravasar seu temperamento 

e vontade própria, qualidades incompativéis com o temperamento austero que 

o marido Jacinto lhe exigia, pois Chiquinha, atendendo às demandas de 

posição social, casara-se aos dezesseis anos. O casamento, porém, não 

duraria muito. Dona de uma forte personalidade, ela não se adaptaria às 

regras desse universo feminino de submissão. 

Em 1866, Chiquinha abandona o marido. Na época, uma decisão 

imperdoável. Ao romper o casamento, ganha a execração da família, sendo 

literalmente expulsa do convívio com os Neves Gonzaga. Proíbem-lhe ver os 

filhos. Passava a ser um perigoso modelo de moralidade. 

Embora o desenvolvimento do Rio de Janeiro tornasse a mulher 

consumidora, podendo sair às ruas para passeios diurnos, esse novo papel 

em nada altera a sua condição submissa. O trabalho feminino colocava em 

risco reputação e status. Sem família, a marginalização social induzia a mulher 

facilmente à prostituição. 
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4.1. Chiquinha no choro 

Expulsa de casa, Chiquinha foi adotada pelo ambiente musical 

boêmio, recebida pelo músico mais popular da cidade, o flautista Callado, 

criador do choro e grande responsável pelo início da nacionalização da musica 

popular. 

Chiquinha inicia-se na vida profissional e começa a se firmar como 

compositora num período de grande efervescência da vida pública brasileira -

entre o final da Guerra do Paraguai e a proclamação da República (1870 -

1889). Crescem as idéias abolicionistas e republicanas, fortifica-se uma classe 

intermediária, formada por negros e mestiços libertos, em busca de ascensão 

social. Amplia-se a classe popular, o processo de urbanização dá-se 

aceleradamente, surge o bonde, permitindo ao carioca maior mobilidade. 

É ai que Chiquinha, até então pianista de sala de visitas, se revela, 

ingressando no meio dos chorões. Junto com o "Choro do Callado" irá abraçar 

as ruas e o meio boêmio carioca. Precisava sobreviver de música. A tarefa 

exigia talento, coragem e capacidade de trabalho. Torna-se, então, a primeira 

pianeira e chorona, primeira mulher a tocar profissionalmente no Brasil. 

Seguindo os passos de Callado, começa a demonstrar em suas composições 

as inovações que demarcariam o novo caminho da música popular brasileira. 

Em 1877, Chiquinha publica sua primeira composição, a polca 

Atraente, nascida numa reunião informal que juntava músicos famosos da 

época. A partir daí passa a compor e a editar sucessos logo ouvidos nos 
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assobios das ruas da cidade - o assobio foi o veículo que mais se encarregou 

da difusão da música antes do fonógrafo. Como convivia com músicos 

populares, mantinha-se em dia com as inovações. Mas também recebia a 

qualificação de boêmia. Mais uma vez, a primeira no Brasil. Freqüentava 

confeitarias e cafés-dançantes. 

Tendo como base a bagagem herdada de Callado e com a qual se 

identificava, tomava para si o objetivo de encaminhar o processo de 

abrasileiramento musical. Editava sem parar, especialmente polcas, cujo ritmo 

saltitante e sensual ganhava a aceitação popular graças ao jeito brasileiro de 

tocar. Edinha Diniz observa: "A qualidade de suas primeiras composições era 

tão surpreendente que não faltou quem duvidasse da autoria. ( ... ) Esses eram 

apenas mais alguns contratempos para a novata compositora. Parecia a seus 

contemporâneos que era impossível a uma mulher demonstrar o seu talento."22 

Henrique Cazes acrescenta: "( ... ) a figura de Chiquinha Gonzaga e 

toda a sua atuação em defesa da cultura nacional beneficiaram a musicalidade 

chorística em termos de abertura de espaços e respeito por parte da chamada 

'música culta' ."23 E mais, sobre a participação de mulheres nas rodas de 

choro, especialmente profissionais de música, chegando até os dias atuais, 

não poderia deixar de citar a singular compositora: "A roda de choro sempre foi 

uma espécie de 'clube do bolinha', haja vista o livro do Animal24 que, entre 

22 DINIZ, op.cit., p.114. 
23 CAZES, op.cit., p.38. 
24 Em referência a Alexandre Gonçalves Pinto, o "Animal", autor do livro "O choro: reminiscências 

dos chorões antigos", editado em 1936. 
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centenas de nomes cita pouquíssimas mulheres, sendo que a única musicista 

citada, para variar, foi a Chiquinha Gonzaga."25 

4.2. Chiquinha no teatro 

Chiquinha continuava compondo exaustivamente, porém isso não 

bastava para a sua sobrevivência. Lecionava piano e se anunciava como 

professora de várias matérias em um jornal do país. É alvo constante de 

maledicências e seu nome se torna público em toda metrópole. Uma mulher de 

má fama, metida em rodas boêmias, compositora de músicas saltitantes ... Era 

provocação demais para uma sociedade que se urbanizava, mas continuava 

conservadora. É aí que percebe o grande veículo que era o teatro popular, a 

forma mais eficiente para a divulgação de suas músicas e o caminho para a 

consolidação de uma música genuinamente brasileira. 

Em 1880, Chiquinha começa, ainda que autodidaticamente, a 

compor para outros instrumentos. Três anos depois tenta musicar um libreto de 

Arthur Azevedo, para a revista Viagem ao Parnaso. O autor aprova as 

músicas, porém o empresário da companhia recusa, alegando estarem as 

composições fora dos padrões, além de não confiar em uma mulher para a 

execução da tarefa. 

25 Ibidem, p.114. Argumento discutível o de Henrique Cazes: as mulheres não aparecem nas rodas de 
choro, até hoje, com a mesma freqüência que os homens, porque, assim como em orquestras 
sinfônicas, também são em menor número. Em qualquer profissão pública, de resto, a situação é 
idêntica. O exemplo, apesar de inconsistente como pertinência e atributo para roda de choro, 
serve apenas - e mais ainda - para demonstrar o pioneirismo de Chiquinha Gonzaga. 
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Chiquinha não desiste e, em 1885, estréia como maestrina, 

musicando A Côrte na Roça. O pequeno público presente ao teatro, extasiado 

como número final, insistia para que os atores o executassem mais uma vez, 

fato impedido pela polícia, que mandara baixar o pano e ameaçava levar toda 

a companhia para a cadeia pública, caso o bis fosse atendido. O que a polícia 

censurava era a dança do maxixe, ritmo perfeitamente captado pela maestrina, 

mas que a opinião pública via como indecência. Segundo Edinha Diniz, "( ... ) 

talvez não passasse do caráter nacional ajustado ao gosto popular da platéia 

teatral. "26 

Chiquinha soube como ninguém captar esse gosto popular. 

A quantidade de maxixes que escreveu para cenas finais de peças 

populares fizeram dela a maior maxixeira de seu tempo. Sua obra é 

reconhecidamente a expressão mais autêntica do maxixe, embora nunca 

usasse esta rubrica no momento de editar uma música. Evitava um desastre 

comercial, pois assim nenhum pai de família se dignaria a comprá-la e 

nenhuma mocinha ousaria executá-la.27 

De fato, através do teatro de revista, Chiquinha torna-se 

indiscutivelmente a autora de grande parte das músicas de maior sucesso da 

época, desempenhando ação decisiva para a fixação do maxixe. As peças que 

contavam com suas composições eram concorridas e logo caíam na boca do 

povo. Compôs para mais de 72 espetáculos. Aos poucos foi vencendo as 

resistências e, cada vez que o editor punha à venda uma nova composição 

sua, havia forte rebuliço, tanto nas casas de família e nos clubes aristocráticos, 

26 DINIZ, op.cit., p.118. 
27 Ibidem, p.119. 
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quanto na Cidade Nova. la ganhando a aceitação no cenário musical, passava 

a ser respeitada como maestrina. Viria a ser a "Rainha da Praça Tiradentes" e 

a maior "maxixeira" de seu tempo. 

Sem dúvida, o maxixe era o gênero musical mais popular produzido 

no país e expressava a cultura das camadas populares. A contribuição de 

Chiquinha Gonzaga ao gênero é incontestável. Conforme Mario de Andrade: 

"O maxixe foi o primeiro passo para a nacionalização de nossa música popular 

( ... ) Chiquinha Gonzaga, a grande maestrina brasileira, compreendeu 

perfeitamente o ritmo desse gênero musical. As várias facetas esplêndidas de 

seu talento, espargiram estonteantes harmonias, cadenciadas em 

surpreendentes ritmos."28 

Chiquinha contribuiu musicalmente para o êxito de muitas 

produções do teatro de revista, destacando-se Juriti e Zizinha Maxixe, além de 

Forrobodó: um choro na cidade nova, de 1912, que chegou a 1.500 

apresentações. É interessante o que nos relata Salvyano Cavalcanti: "A 

revista que entrou para a história em 1897 foi Zizinha Maxixe, escrita e 

interpretada pela turma da empresa de Machado Careca. Menos, talvez, pelo 

que falava e mostrava do que por um maxixe composto pela maestrina 

Francisca Gonzaga." 29 O maxixe em questão é o popular O Corta-Jaca, 

composição que mais tarde seria tocada no palácio presidencial, causando 

grande escândalo. 

28 Citado por EFEGÊ, Jota. Maxixe- a dança excomungada. Rio de Janeiro: Conquista, 1974, p.44. 
29 PAIVA, op.cit., p.118. 
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5. A MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE REPRODUÇÃO MUSICAL: 

MÚSICA POPULAR, UM PRODUTO DE MASSA 

Até o fim do século XIX, a única forma de comercializar a música 

popular era através da venda de partituras para piano. 

No Rio de janeiro, na segunda metade do século XIX, as casas 

musicais da Rua do Ouvidor já editavam partituras para piano da música que 

começava a se nacionalizar. Entre esses editores, destacam-se a da Viúva 

Canongia - editora de Callado, a de Arthur e Napoleão Miguez e, 

principalmente a Casa Edison, do tcheco Frederico Figner, responsável pelo 

início das gravações em disco no país. O negócio começara em 1902 e tornou

se próspero rapidamente. 

Impulsionado pela força do teatro de revista, que arrastava uma 

massa de populares que iam ao delírio ao som do maxixe, e quando a música 

popular urbana começava a assumir a forma de produto cultural, o 

aparecimento das gravações, primeiro em cilindros, e logo depois em discos, 

vai ampliar a produção de música popular, tanto sua base artística quanto 

industrial. Segundo Tinhorão, "( ... ) a primeira, através da profissionalização 

dos cantores (solistas ou dos coros), da participação mais ampla de 
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instrumentistas (de orquestras, bandas e conjuntos em geral) e do surgimento 

de figuras novas (o maestro-arranjador e o diretor artístico); a segunda, 

através do aparecimento das fábricas que exigiam capital, técnica e matéria-

prima."30 

Com o advento das modernas tecnologias e o início das gravações 

mecânicas, a música popular passou em sua produção a reger-se pelas leis do 

mercado. De início, de fins do século XIX a inícios do século XX, as gravações 

constituíam mais uma curiosidade da era industrial do que uma produção 

dirigida a um público determinado. Dessa modernidade estava afastada a 

maioria da população urbana. Essa realidade iria mudar, porém, a partir da 

Primeira Guerra mundial, com a mudança do eixo econômico financeiro da 

Europa para a América do Norte e a explosão do setor de bens de consumo 

não-duráveis. 

"O resultado dessa expansão da base industrial-comercial do 

produto 'música-popular' foi que, em poucos anos, os critérios da produção em 

tal campo passaram da qualidade artística do produto para suas possibilidades 

comerciais. "31 

Essa passagem da arte gratuita para a arte vendável no âmbito das 

classes populares já de algum tempo se anunciava. A descoberta da 

possibilidade de usar a música como matéria-prima para a produção de um 

produto vendável começava a acontecer: a classe média, já acostumada à 

estilização dos ritmos que o povo criava anonimamente nas ruas e que eram 

popularizados no teatro de revista pelos "músicos de escola", constituía uma 

30 TINHORÃO, José Ramos, (1998) p.247. 
31 Ibidem, p.248. 
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boa perspectiva de mercado. Havia gente ávida por diversão nas salas de 

espera de cinema, no teatro de revista, cabarés, casas de chape, casas de 

música e, agora, nos estúdios de gravação de discos. A partir da década de 

1920, essa descoberta irá provocar verdadeira corrida de talentos das 

camadas populares para a profissionalização, que teve origem na "( ... ) 

verificação espontânea de que a arte musical popular, revelando de repente 

um valor de uso pela gente da classe média, assumia nesse mesmo momento 

um valor de troca, que podia transformá-la, afinal, em mercadoria."32 

Ocorre, portanto, simultaneamente à ascensão de músicos oriundos 

da classe popular, que as gravadoras de discos, a todo vapor, procuram 

novidades para satisfazer um público cada vez mais heterogêneo. 

Compositores negros, como Donga, Pixinguinha e Sinhô, que iriam ter espaço, 

primeiramente no teatro, com o maxixe já firmado, serão agora absorvidos 

pelos fabricantes de discos e, logo depois, pelo rádio. 

5.1. Chiquinha Gonzaga na Modernidade 

Acompanhando a evolução dos meios de divulgação da música 

popular para o grande público, adaptando-se à indústria cultural em largo 

crescimento, Chiquinha Gonzaga adere às modernas chapas de disco, 

32 Ibidem, p.278. 
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fazendo inúmeras gravações com o grupo Chiquinha Gonzaga - grupo que 

apresentava uma típica formação de choro, com violão, cavaquinho e flauta. 

Já como maestrina consagrada e celebridade nacional, abre a sua 

própria fábrica de discos, no bairro do Engenho Novo. Entre tantos 

pioneirismos na vida da compositora, a produção fonográfica independente foi 

um deles. "Mesmo tendo durado pouco, de 1920 a 1922, a gravadora de 

Chiquinha e João Batista serviu para lançar artistas importantes como Vicente 

Celestino, Francisco Alves e o compositor Sinhô, com as gravações do bloco 

Fala Meu Louro e do Grupo dos Africanos."33 Tárik de Souza, em reportagem 

sobre Francisco Alves no Jornal do Brasil, completa: "Quem lhe deu a primeira 

oportunidade fonográfica foi a maestrina Francisca Gonzaga, em 1920, através 

do Disco popular, gravadora que fundou aos 73 anos com o marido João 

Batista, de 37."34 

33 CAZES, op.cit., p.39. 
34 SOUZA, Tárik. "Chico Viola das mil canções". Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 23/08/98. Caderno 

B,p.6. 
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6. A SBAT E A LUTA PELOS DIREITOS AUTORAIS 

"Samba é como passarinho. É de quem pegar."35 

6.1. A Polêmica de Pelo Telefone 

O samba Pelo telefone, de autoria bastante discutida, teve sua 

partitura registrada na Biblioteca Nacional em Dezembro de 1916 por Donga, 

sem menção de parceiros. Sua primeira gravação sairia pela Casa Edison no 

ano de 1917. Pelo Telefone entrou para a história como o primeiro samba a 

ser gravado. Na verdade, a composição "( ... ) altera o andamento regular do 

samba de partido, incorporando a divisão característica do maxixe, ritmo já 

conhecido, mais generalizado internacionalmente até, ao contrário do partido 

alto, então cantado apenas no meio negro."36 E mais: "Pelo telefone não seria 

o primeiro samba a ser gravado, antecedido por outros como o partido-alto de 

35 Frase de Sinhô. Dita a Heitor dos Prazeres, quando este acusara Sinhô de ter se apropriado de um 
samba seu. 

36 MOURA, op.cit., p.123. 
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Alfredo Carlos Brício Em casa de baiana, gravado em 1913. Seria, isso sim, o 

primeiro a fazer grande sucesso."37 

A polêmica gerada em tomo da música se deve ao fato de ter sido o 

seu tema desenvolvido em uma das famosas festas organizadas por 

partideiros na casa de Tia Ciata, reduto baiano na capital, localizada na Praça 

Onze. O samba foi cantado "solto como um pássaro" até 1916 nos pagodes. 

Donga lhe teria dado um desenvolvimento definitivo, "amaxixando" o seu 

andamento, e inserindo-o como produto no mercado aberto pela indústria de 

diversões, vinculado que era "( ... ) a mundo diversos, à casa de Tia Ciata e à 

casa Edison, às rodas de partideiros e ao departamento de registro de 

partituras da Biblioteca Nacional. Mundos contíguos na mesma cidade, quase 

que totalmente separados, só transpassados em seus limites naqueles tempos 

por santos e heróis."38 

As versões da história desse samba são tantas quantos reclamaram 

a sua autoria. No entanto, não cabe aqui descrever as diferentes versões 

contadas. O importante é a conclusão a que se chega: "As possibilidades 

oferecidas pelo mercado fonográfico e pelo teatro, de remuneração e prestígio 

para indivíduos desprivilegiados socialmente, justificariam atitudes 

oportunistas, no vale-tudo pela vida ( ... )".39 A polêmica revela também as 

regras que a cidade passa a impor, à medida que progressivamente se 

interessa e passa a consumir cultura de suas camadas populares. 

37 Ibidem, p.118. 
38 Ibidem, p.123. 
39 Ibidem, p.125. 
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6.2. Chiquinha na luta pelos direitos de autor 

O assobio encarregava-se de disseminar melodias que ficavam 

sujeitas à apropriação por outros compositores, e o principal prejudicado era o 

músico popular. No entanto, o agravamento da situação se deu mesmo quando 

surgiram os processos mecânicos de reprodução musical. 

A idéia de uma entidade onde o autor defendesse seus direitos 

ocorreu a Chiquinha Gonzaga ainda no começo do século. Edinha Diniz relata 

um dos muitos casos em que Chiquinha viu sua obra editada sem sua 

autorização: 

Aí, por volta de 1903 Chiquinha Gonzaga viajava pela Europa e num de 

seus passeios por uma rua de Berlim parou numa loja de músicas, entrou, 

folheou exemplares e encontrou nada menos que isso: algumas 

composições musicais de sua autoria, autênticos sucessos no Brasil, 

editadas magnificamente em Berlim! Quem autorizou a publicação dessas 

obras? - perguntou a maestrina. Examina daqui, examina dali e chegam à 

conclusão de que Fred Figner tinha autorizado. Mas com que direito? É o 

que se discutiria no Brasil logo que Chiquinha Gonzaga voltasse.40 

De fato, Fred Figner, que começara a fazer gravações em disco no 

país desde 1902, produzia com patentes importadas e mantinha contato com 

empresas estrangeiras. Suas produções logo chegaram ao exterior. O 

mercado fonográfico fazia a fortuna do editor sem que os compositores 

40 DINIZ, op.cit., p.212. 
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participassem desses lucros. Muitas vezes não tinham sequer o nome 

impresso no selo do disco. O abuso era total. 

Em 1913, a Gazeta de Notícias entrevista Chiquinha. Em 

reportagem sobre os direitos autorais, Chiquinha declara estar cansada de ser 

explorada, de trabalhar para os outros. "Diz que de Paris mandaram buscar 20 

tangos seus: o maxixe triunfava nos palcos e salões franceses. Reclama do 

Figner, que só com um tango seu, em chapa (disco), lucrou mais de 30 contos 

de réis e ela nada!"41 

No teatro o abuso não era menor. "O sucesso de Forrobodó deixou 

indignada a autora da partitura. Cinco anos depois ela reclamava que a peça 

tinha dado líquido à empresa Paschoal Segreto 97 mil contos de réis, que os 

autores do libreto tinham recebido particularmente 600 mil réis cada um e que 

esta quantia tinha sido negada a ela."42 

Em 1916, o Congresso Nacional aprova uma lei que fortalece os 

direitos autorais para a propriedade literária e artística. Era um pequeno 

começo. Porém, sem uma entidade de classe que protegesse os direitos do 

autor, a legislação não se consolidava. Chegava a hora da Sociedade 

Brasileira de Autores Teatrais sair do papel. 

Chiquinha sentia a exploração de seu trabalho como compositora. 

Tinha a motivação e o prestígio para colocar a idéia para frente. Encontrou 

apoio para a realização da tarefa em autores de teatro e jornalistas. "A idéia da 

defesa dos direitos autorais partiu da compositora, a concretização foi 

41 Ibidem, p.213. 
42 Idem. 
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realizada pela maestrina."43 Foi preciso apresentar-se como maestrina, pois o 

músico popular era ainda tão desprezado que não tinha representatividade. 

Além de autora da idéia, Chiquinha foi a única mulher presente na 

elaboração da ata de instalação da SBAT. 

Aos vinte e sete dias de Setembro de 1917, na sede da Associação 

Brasileira de Imprensa, às dezessete horas, presentes os abaixo assinados, 

foi instalada a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, moldada nas bases 

gerais que fazem parte integrante desta ata, sendo aclamada a Diretoria 

Provisória composta dos Srs. Oscar Guanabarino, Viriato Corrêa, Gastão 

Tojeirro, D. Francisca Gonzaga , Euclides de Matos, incubida de organizar os 

respectivos estatutos. Eu, Viriato Corrêa, secretário 'ad hoc', que vai 

assinada por todos os presentes. 

(aa) - Oscar Guanabarino - Viriato Corrêa - Gastão Tojeiro - D. Francisca 

Gonzaga - Euclides de Matos - Avelino de Andrade - Bastos Tigre - Fábio 

Aarão Reis - Alvarenga Fonseca - Raul Pederneiras - Oduvaldo Viana -

Antonio Quintiliano - Rafael Gaspar da Silva. 

Fizeram-se representar: José Nunes, Adalberto de Carvalho, Raul Martins, 

Carlos Cavaco, Domingos Roque, Paulino Sacramento, Luiz Peixoto e Mauro 

de Almeida."44 

A diretoria elaborou os estatutos e os percentuais de arrecadação 

pelos autores e compositores. Logicamente os empresários protestaram, 

achando a tabela fixada abusiva. De qualquer forma, a idéia frutificou. Três 

anos depois a SBAT era reconhecida como órgão de utilidade pública. Hoje 

dedicada exclusivamente ao direito teatral, foi até 1938 a única arrecadadora 

dos compositores musicais. 

43 Ibidem, p.217. 
44 Manuscrito da ata de instalação da SBAT, grifos meus. 
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Com a criação da SBAT os abusos autorais não deixaram de existir. 

Mas começava a haver fiscalização e arrecadação. E com "O crescimento do 

mercado fonográfico, a legislação sobre direito autoral e a existência de um 

órgão protetor e arrecadador desse direito tornavam a atividade musical mais 

atraente para profissionais de música."45 

45 DINIZ, op.cit., p.221. 
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7. CONCLUSÃO: O CARÁTER TRANSICIONAL DE CHIQUINHA GONZAGA 

Transição (zi). [Do lat. transitione] S.f. 1- Ato ou efeito de transitar. 2. Trajeto, 
trajetória. 3. passagem de um lugar, de um assunto, de um 
tom, de um tratamento, etc., para outro. 4. Fís. Mudança de 
fase num sistema; transição de fase.46 

A música O Corta-Jaca foi composta muito antes de ser executada 

em 1914, no Palácio do Catete. Já se havia popularizado no teatro de revista, 

cujo público lotava as apresentações da peça Zizinha Maxixe, encenada em 

1897 no Éden Lavradio, para aprender a letra e os passos do ritmo, cantado e 

dançado por Maria Lina, a mais popular dançarina da época47
• 

O Corta-Jaca, portanto, já era sucesso nas casas musicais e há 

muito caíra na boca do povo. Porém, quando tocada ao violão por Nair de 

Teffé, a então primeira-dama do Brasil, causou forte rebuliço entre a opinião 

pública, transformando-se em um escândalo nacional. Apontam-se vários 

motivos: por ser um maxixe, ritmo excomungado pela Igreja católica; por ser 

46 FERREIRA, Aurélio Buarque de. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Editora 
Nova Fronteira, 1975. p.1398. 

47 Parceira de Duque, o bailarino que levou a dança nacional para Paris e lá causou furor, tomando o 
maxixe um ritmo internacional. 
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música nacional, alvo de preconceito da maioria da elite brasileira - nos 

salões elegantes tocava-se com louvor a música européia, digna dos bons 

ouvidos; por ter sido tocado ao violão, instrumento até então mal visto pela 

classe dominante. E finalmente: o autor, uma mulher, ainda por cima 

compunha para o teatro, terror das famílias. 

Sobre o caso escreveria o conservador senador Rui Barbosa: 

Mas O Corta-Jaca de que eu ouvira falar há muito tempo, que vem a ser 

ele Sr. Presidente? A mais chula, a mais grosseira de todas as danças 

selvagens, a irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas nas 

recepções presidenciais O Corta-Jaca é executado com todas as honras de 

Wagner, e não se quer que a consciência deste país se revolte, que as 

nossas faces se enrubesçam e que a mocidade se ria!48 

Em defesa da compositora, Viriato Corrêa, revistógrafo e amigo de 

Chiquinha, escreveu: "Para o esnobismo nacional tinha ela o mau gosto de 

sentir à brasileira, o imenso pecado de escrever coisas simples que todo 

mundo sentia e todo o mundo compreendia."49 

O acontecimento, apesar das maledicências, era a concretização da 

luta da maestrina que via agora a música dos chorões tocada e respeitada nos 

salões elegantes. Antes dela, ninguém demarcara com tamanho vigor um 

sentido nacionalista em nossa música popular urbana - as bases que Callado 

lançara tiveram em Chiquinha uma continuadora. Seria um longo caminho até 

conseguir afastar o preconceito das elites pela música aqui produzida. 

48 ' • DIARIO DO CONGRESSO, 811111914, p.2789. ln: DINIZ, op.c1t., p. 205. 
49 CORRÊ.A, Viriato. "Lembrança de Chiquinha Gonzaga", in O Rio de Janeiro em prosa e verso. Rio 

de Janeiro: Ed. José Olympio, 1965. p.453. 
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Chiquinha Gonzaga, ao invés de contentar-se com a música 

européia em voga e com a sala de visitas, lugar destinado à mulher de família, 

toma contato direto com o povo, sem esforço e como por impulso natural. 

Atenta ao que acontece nas ruas, capta elementos dessa cultura popular, 

presentes em suas composições. Transita na vida social e urbana da cidade, 

acompanhando as manifestações ocorridas. Conforme Edinha Diniz: 

"Contrariamente a muitos compositores da época, ela foge à alienação 

dominante. A sua obra distingue-se pela observância do que a rodeia, da 

captação do que é próximo e desta forma produz com originalidade, dando à 

música um toque brasileiro."50 

Na verdade, mesmo Edinha Diniz deixa escapar a expressão "toque 

brasileiro", como se a obra não fosse, já, autenticamente brasileira. A 

compositora reafirma os valores nacionais ao assimilar a produção popular 

ouvida e cantada nas ruas do Rio de janeiro, simultaneamente ao 

aproveitamento de uma formação técnica erudita e de ritmos estrangeiros. 

Como resultado dessa mistura, surge uma música genuinamente brasileira, 

que nessa sintetização, transita das formas simples para as mais complexas, 

do nacional ao "universal". 

Por outro lado, na contramão de sua origem social e formação 

musical, Chiquinha, em sua trajetória, dessacraliza o ideal do patriarca e 

transita, também, do espaço privado para o espaço público, contrariando a 

sociedade que ditava ser a casa para a mulher de bem e a rua para a "mulher 

da vida". 

50 DINIZ, op.cit., p.161. 
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Enquanto a música de outras mulheres não ultrapassava a sala de 

visitas, Chiquinha rompe com a rigidez de uma sociedade que demarcava 

rigorosamente a área de trânsito de uma mulher e ganha definitivamente o 

espaço público. 

O seu período de maior produção e mais ativa participação pública 

foi o compreendido entre as últimas décadas do século XIX. Por essa época, 

Chiquinha era um dos nomes mais citados na capital. Compositora de músicas 

alegres, saltitantes e sensuais, freqüentava todo tipo de comentário - de 

elogios na imprensa às fofocas sussurradas pelas famílias. Era também 

personagem principal de maldosas quadrinhas satíricas cantadas nas ruas. 

Este era o preço que pagava por romper as normas e perturbar o 

funcionamento da ordem social. Edinha Diniz acrescenta: 

A sociedade patriarcal concebia a mulher a partir de um modelo rígido: ela 

era pedra angular da família, depositária de tradição e responsável pela 

estabilidade social. Como elemento perene do sistema, qualquer mudança 

provocada por ela nos padrões de comportamento inspirava temeridade. 

Para os desvios, como era o caso de Chiquinha Gonzaga, a estrutura social 

previa condenações punitivas capazes de prevenir o mal e livrar a ordem 

familiar de contaminação. A calúnia e o repúdio eram assim instrumentos 

eficazes para banir da sociedade a mulher que a afrontava. E a fofoca, a 

maledicência, os ditos chistosos, a desmoralização eram suficientes para 

afastá-la do convívio social.51 

A cidade nos fins do século XIX e princípios do século XX passa por 

um processo de aburguesamento. Paris é o modelo de urbanização; o 

51 Ibidem, p.102. 
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embranquecimento da população e a imposição da cultura da elite, os ideais 

dominantes. Entretanto, o bonde e o alargamento dos espaços causam 

dinamismo e deslocamentos da população - a vida urbana é verdadeiramente 

cosmopolita e moderna. "Ocorre, no entanto, que esses novos espaços 

passarão a ser vividos por ricos e pobres." 52 A classe popular, dentro do 

modelo imposto, terá que inventar formas para incorporar-se no que foi 

estabelecido. "Explorados e marginalizados pelas classes mais altas, não 

restará às camadas pobres, na sua estratégia de sobrevivência, senão a 

extrema criatividade de se apropriar do que for possível do mundo dos ricos, 

( ... )."53 

Chiquinha Gonzaga acompanha essa mudança no quadro social do 

Rio de Janeiro. Movimenta-se com desenvoltura nas ruas da moderna capital. 

Sua música interfere na formação da identidade do cidadão metropolitano, 

revelando-se elemento decisivo no processo de transformação do gosto 

musical. Sobre ela Henrique Cazes escreve: "Essa capacidade de atender com 

música a demandas da sociedade, mexendo com os costumes, trazendo ao 

palco a realidade por vezes bizarra de uma república que apenas engatinhava, 

deu a Chiquinha, além de inúmeros aborrecimentos, a chance de sintetizar sua 

época por meio de sua arte."54 

É também a compositora quem faz a ponte que liga a produção 

popular aos ouvidos das classes mais altas, acostumados à erudição. 

52 PEREIRA, Sônia Gomes. A Reforma urbana de Pereira Passos e a construção da identidade carioca. 
Tese de Doutorado em Comunicação e Cultura. Rio de Janeiro: ECO/UFRJ, 1996. p.227. 

53 Idem. 
54 CAZES,op.cit., p.38. 
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Tornando-se maestrina, Chiquinha ganha um certo prestígio e 

aceitação social. Reger uma orquestra abre-lhe as portas para o 

reconhecimento e pode ser chamada, agora, músico de formação. 

Um exemplo desse caráter transicional da compositora, e como se 

dá sua movimentação entre públicos diferenciados, pode ser demonstrado a 

partir do episódio em que ganha a admiração e o respeito do maestro Carlos 

Gomes, atenuando o desprezo que lhe dirigiam os conservadores em geral. 

Consagrada maestrina, Chiquinha faz sua festa artística no Teatro 

São José - localizado na Praça Tiradentes -, regendo a orquestra e a 

homenagem ao maestro. Junto com a sinfonia O Guarani, estava no programa 

a execução do fado brasileiro Caramuru, de autoria da compositora, tocado 

por violões e pandeiro, uma novidade para este tipo de palco. Nessa época, 

até mesmo os teatros populares da Praça Tiradentes mantinham orquestras 

que usavam sempre instrumentos mais "nobres", sequer cogitando na 

possibilidade de uma formação musical vulgar. Carlos Gomes, presente à festa 

e à homenagem, encanta-se com a ousadia da maestrina que, sem dúvida, ao 

promover essas combinações musicais, reabilitava ainda o violão e dava-lhe 

dignidade.55 

A marcha-rancho ô Abre Alas é outro exemplo dessa captação do 

popular pela compositora: "Numa época em que as classes sociais mantinham 

seus espaços rigidamente definidos, Chiquinha não exita em trazer para o 

salão o que era da rua. Mais uma vez a sua história de vida explica o fato dela 

55 Antecipando-se a Villa-Lobos, que só mais tarde vai dignificar o instrumento. 
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não temer adotar uma manifestação de rua, como era o carnaval, dar-lhe 

batismo e reconhecimento. Enfim, retirá-lo da bastardia."56 

Durante o carnaval, até então, na rua dançava-se, em geral, ao som 

de baterias monótonas e entoavam-se canções pobres melodicamente e sem 

harmonia. Era início de 1889. Foi aí que Chiquinha compôs a primeira canção 

carnavalesca brasileira, antecipando-se mais de vinte anos ao estouro das 

marchinhas de carnaval. É ainda Edinha Diniz quem relata: "Morava Chiquinha 

no bairro do Andaraí onde o cordão Rosa de Ouro tinha a sua sede. Naquela 

tarde ensaiavam. A maestrina sentou ao piano e compôs uma música inspirada 

no cordão. Esta atitude banal, por incrível que pareça, ainda não tinha ocorrido 

a nenhum outro compositor."57 

Era a primeira vez que a música urbana se introduzia no carnaval e, 

de início, nem mesmo a própria Chiquinha percebeu o alcance do sucesso 

popular da sua marchinha. 

Quando, porém, na burleta Forrobodó, ( ... ) a mulatinha Júlia Martins 

levantou o público cantando o tango Não se impressione - logo conhecido 

apenas por Forrobodó - sua autora Chiquinha Gonzaga compreendeu 

rapidamente a oportunidade de explorar sua antiga marchinha junto à 

massa, e em Janeiro de 1913 estreava com Armando Rêgo e Rego Bastos 

no Teatro Apolo uma nova revista cujo título dizia tudo: ô Abre Alas.56 

Dessa forma, Chiquinha, consciente dos instrumentos de divulgação 

que a cercam, firma a popularização da marcha no teatro de revista. Leva ao 

56 DINIZ, op.cit., p.161. 
57 Ibidem, p.159. 
58 TINHORÃO, José Ramos, (1972) p.24. 
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grande público a estilização de uma manifestação de rua, transitando de um 

lugar a outro com absoluta maestria, transcedendo seu próprio tempo, sendo 

precursora da modernidade brasileira. 

Antenada com o futuro, exerce ainda sua cidania num Rio de 

Janeiro em fase de mudanças, desempenhando papel social e político: foi 

fervorosa abolicionista e republicana, chegando a vender partituras de porta 

em porta para a alforria de músicos negros e mulatos. Além disso, foi, até o 

fim, dona de sua vida sexual: seu último episódio amoroso foi a união com 

João Batista, 36 anos mais moço. Chiquinha o registra como filho para que 

pudessem viver juntos. Nesse caso, o mascaramento da situação pela 

maternidade era uma saída perfeitamente aceitável aos padrões hipócritas da 

moralidade pública reinante. Assim, atendia a uma exigência das normas 

sociais e preservava a sua vida íntima, já tantas vezes invadida. 

Enfim, Chiquinha Gonzaga transita da casa para a rua, do privado 

para o público; leva seus rudimentos de teoria musical pequeno-burgueses 

para a rua, para o teatro e, de volta para a rua, já reelaborados pela sua 

"formação" técnica. Ela devolve ao povo o que dele veio como inspiração; 

aproveita, no melhor sentido oswaldiano de antropofagia, aquilo que as 

culturas têm a oferecer e faz a síntese brasileira, mulata, dengosa e sensual 

que é o maxixe. 

Chiquinha compõe sua última peça em 1933, deixando uma vasta 

obra. A partir dela, após ter firmado o maxixe, trabalhado a vida inteira por uma 

música nacional, outros compositores puderam colher os frutos dessa 
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nacionalização: Sinhô, Donga, Pixinguinha, os sambistas do Estácio, Noel 

Rosa ... Chiquinha, sempre pioneira, abria-lhes este espaço. 

Em 1985, a Mangueira dedicaria a ela o seu enredo: " ó deusa da 

folia, rainha do meu carnaval." 
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