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RESUMO: Para compreender a importância de Chiquinha Gonzaga no cenário musical 

brasileiro, é preciso um mergulho profundo na sua biografia e na relação que esta tem com o 

desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro enquanto cidade cosmopolita e que passou por 

diversas transformações de cunho político, social e econômico. As duas, cidade e artista, 

cresceram em companhia uma da outra e aprenderam a se amar de modo a ser quase impossível 

pensar uma sem a outra. O presente trabalho, longe de ser conclusivo, dada a complexidade dos 

objetos eleitos para pesquisa, mergulha no universo de ambos, tentando elucidar as lacunas e 

trazer luz a discussão se utilizando dos pensamentos de teóricos como: Mary Del Priore e 

Renato Venâncio, que trazem uma discussão sóbria acerca do desenvolvimento da cidade e sua 

importância no cenário político e social, assim como o trabalho de Edinha Diniz, biógrafa de 

Chiquinha e principal responsável por preencher as lacunas acerca de sua vida privada. Além 

desses, outros teóricos que trouxeram brilho a discussão e tornaram o diálogo bem mais 

elucidativo.  
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1          INTRODUÇÃO 

 

Todos os caminhos da história parecem levar ao Rio de Janeiro. A cidade, que por muito 

tempo fora Capital Federal, palco de importantes decisões políticas e acontecimentos 

revolucionários, ainda preserva em seu viço e charme um pouco dos tempos áureos da época 

do Catete. Nesse cenário, nascera Francisca Edwiges Neves Gonzaga, que convencionamos  

chamar carinhosamente de Chiquinha Gonzaga, a mesma que burlou o machismo, o racismo e 

a misoginia para se tornar um dos nomes mais importantes da história da música, mesmo não 

figurando nos manuais ou compêndios. A vida de Chiquinha, que passa bem longe da 

simplicidade, dialoga face a face com o crescimento da chamada Cidade Maravilhosa. As duas 
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nasceram prontas para o brilho, as duas tiveram que renascer várias vezes das cinzas, como uma 

Fênix. Dessa forma, seria impossível citar aspectos da vida de Chiquinha sem beber nas fontes 

da história do Rio de Janeiro e sem recriar os passos feitos pela maestrina rumo, muitas vezes, 

ao fracasso e escarnio social.  

Desse modo, buscando recriar a Rio de Janeiro dos fins do século XIX e a efervescência 

do idílico século XX, com sua provençal elegância – elegância essa que acabou por excluir as 

camadas populares e ajudou a criar as chamadas favelas ou comunidades- esse trabalho surge 

como uma dupla biografia, já que além de trazer um pouco de Francisca Gonzaga, sua 

conturbada vida pessoal e carreira, também apresenta, através de fotografias, revisões 

bibliográficas e outros objetos uma Rio de Janeiro que, por vezes, não se faz aparente nem 

mesmo aos Fluminenses, Cariocas e Leões que lhe tem como berço e casa. Trata-se de dar vida 

e voz a cidade, dar corpo e alma a pessoa de Chiquinha, permitindo que ela mesma conte-se e 

reconte-se. Além do processo afetivo que uma pesquisa como essa exige, a imersão em um 

universo nem tão palpável – conhecer o Rio de Janeiro através de livros ou fotos está longe de 

alcançar a vicissitude de pisar nas ruas pedregosas ou asfaltadas de Botafogo, da Carioca, Catete 

e outras- além de complexa, exige olhar crítico. Fora parte, é preciso conhecer, também, os 

recônditos culturais do Brasil e a importância do Rio de Janeiro para o processo de construção 

de uma cultura popular, de uma música diferente de tudo que então existia. Até porque, tratar 

de Chiquinha Gonzaga significa entrar e sair do Theatro Municipal, mergulhar na pena de 

outros grandes compositores, com Elias Lobo, Ernesto de Nazareth e Dias Gomes, além de 

respirar os ares da rude senzala que aprisionava nossos ancestrais, dando-lhes as correntes e o 

pelourinho, embora eles resistissem com o Maxixi, Lundu, Kateretê e o tão amado e aplaudido 

Sêmba, que virou samba e, mais tarde, patrimônio brasileiro, ouro nacional. Quem foi 

Chiquinha Gonzaga em todo esse processo? O que o Rio de Janeiro tem a ver com tudo isso? 

Ao longo, descobriremos.  

 

 

2         CIDADE MARAVILHOSA: CORAÇÃO DO MEU BRASIL 

 
Berço do samba e das lindas canções 

Que vivem n'alma da gente 

És o altar dos nossos corações 

Que cantam alegremente 

(Cidade Maravilhosa, André Filho) 

 



Antes de ser berço do samba e capital federal, a posteriori, o Rio de Janeiro era uma 

terra de índios, assim como todo o Brasil antes de 1500. Em janeiro de 1504, o navegante 

português Gonçalo Coelho aportou na baía da Guanabara, julgando ter chegado a foz de um 

largo rio, daí a origem do nome da região. Gonçalo, junto com a sua tripulação, tentou 

estabelecer-se no local e dialogar com os então habitantes, instalando-se no que batizou de 

Carioca (Casa de Branco, na tradução) e ficando por pouco tempo. Abandonada a baía, coube 

mais tarde a Fernão de Magalhães, passando por ela em uma das suas incursões marítimas, 

rebatizá-la de Santa Luzia. Idas e vindas depois, fora somente em 20 de janeiro de 1567, dia do 

padroeiro da cidade, que nascera de fato o Rio de Janeiro, tomado de assalto pelos portugueses 

das mãos ambiciosas da França, muito embora tenha sido Estácio de Sá, desembarcado em 

1565, ao pé do Pão de Açúcar e do então morro Cara de Cão, que fincara a pedra fundamental 

de São Sebastião do Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De simples porto para Capital Federal não foi bem o que pode se chamar de um pulo. 

Passado muito tempo ainda, pode-se dizer que somente com a vinda da família real para o 

Brasil, em 1801, o dito Período Joanino, é que o Rio de Janeiro ganhou ares de cidade.  Dom 

João VI transformou-lhe, dando-lhe universidades, imprensa, marinha, exército e construções 

atemporais que dialogam, hoje, com prédios altos e avenidas lotadas de carros, ônibus e 3VLTs.  
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Figura 1-Brasão da Cidade 

do Rio de Janeiro,1575 



Às sete horas da noite entramos na baía de Guanabara. Na língua local, 

quer dizer “mar do seio”, por causa de sua forma arredondada e águas 

piscosas. Os canhões do forte Santa Cruz dispararam, pedindo a 

identificação do navio. Passamos por mais dois fortes até a pesada 

massa de ferro da âncora atingir o fundo do mar. O bárbaro ruído deu-

me a sensação de que algo me ligava ao Novo Mundo. À beira da praia, 

fila de lampiões a gás. Música escapava de alguma coisa parecida com 

uma praça pública. Pude observar com o óculo o que me pareceram 

cafés. Um colar de luzes se estendia até a extremidade esquerda, 

terminando numa grande curva. Luís César explicou tratar-se de 

Botafogo, localidade de belas residências, inclusive as de sua família, e 

do palácio dos príncipes imperiais. Mais à direita, as chamas brilhavam 

em inúmeros terraços, subindo, bem alto, as encostas do morro. As 

águas da baía refletiam a magia da iluminação que se duplicava nas 

estrelas do céu. Um fenomenal granito, que parece modelado por Deus, 

guarda a enseada. É o Pão de Açúcar. (DEL PRIORE, 2015, p.23) 

 

 

A visão do Rio de 1847, quando nascera Chiquinha, não era muito diferente da relatada 

acima e visão de um viajante Russo em 1864. Era, sim, uma cidade tentando imitar a sonhada 

e romantizada Paris, mas muito mais parecida com Portugal e suas apertadas ruas, portos e 

pedras sabão.  

 

 

 

A cidade que Chiquinha Gonzaga conhecera era, então, cosmopolita, romântica, sonora 

e boêmia, mas também escravista e cafeeira. Sua vida, desde os primórdios, se confunde com 

os progressos e retrocessos cariocas e brasileiros. O Rio que foi contado até o momento, era 

ainda menino, depois um jovem, porém o Rio que iremos contar daqui em diante já será um 

mancebo fulgurante e propenso aos erros que a juventude permite e que trazem o 

 

 

 

Figura 2- Ilustração de Botafogo em 1847. 

Fonte: A Brasiliana (1857) 



amadurecimento necessário a vida adulta. O Rio que se contará, a partir de agora, é o Rio de 

Janeiro de Chiquinha Gonzaga. 

 

3         “ MUI LEAL E HERÓICA CIDADE IMPERIAL”  

 

Rio 40 graus 

Cidade maravilha 

Purgatório da beleza 

E do caos 

                                                                                                        (Rio 40 Graus, Fernanda Abreu) 

 

 

Em 1847, era já o Brasil independente e vivia o auge do Segundo Reinado, iniciado em 

1840 com o governo do jovem D. Pedro II. Em 17 de outubro desse ano, nasce Francisca 

Edwigens Neves Gonzaga, em casa simples, filha de Rosa Maria Neves de Lima, ex escrava e 

José Basileu Neves Gonzaga, membro de alta patente do exército. Sua história tinha tudo para 

começar e acabar ali mesmo, mas com a resiliência que lhe acompanhara toda vida, sobreviveu 

a enfermidade que quase a matou. Sua mãe, no entanto, ainda estava preocupada. Sim, já que 

no século XIX imaginar um casamento entre uma mulher como ela e um homem como Basileu 

era impossível. Como, afinal, ela criaria sua filha? Carregaria Chiquinha o estigma da bastardia 

que lhe fecharia todas as portas? Seria mais um fruto mestiço em uma sociedade racista e 

escravocrata? O caráter de Basileu dirimiu todas as dúvidas e ele registrou e batizou a menina 

com seu sobrenome em março de 1848, o que causou um rebuliço na tradicional família do 

Brigadeiro Feliciano José, que frustrara qualquer esperança de aprovação do enlace. No registro 

de batismo da pequena consta:  

 

Aos dezesseis dias do mês de junho de mil oitocentos e quarenta e oito nesta 

freguesia quis unicamente os Santos Óleos, por ter sido batizada em perigo de 

vida pelo reverendo Jerônimo Máximo Rodrigues Cardim a inocente4 

Francisca, nascida em dezessete de outubro do ano próximo passado, filha 

natural de Dona Rosa Maria de Lima, solteira: foi protetora Nossa Senhora 

das Dores, e padrinho Antonio Basileu Neves Gonzaga; e nesta ocasião 

compareceu José Basileu Neves Gonzaga  e em minha presença e das 

testemunhas com ele abaixo assinadas, que disseram reconhece-lo, pelo 

próprio, disse que a inocente Francisca era sua filha, por tal a tinha, 

reconhecida e legitimada, como se nascesse de legítimo matrimônio e para a 

qualidade deste termo assinou comigo, e as testemunhas que foram: o Dr. 

Antonio Félix Martins e Mamede José da Silva Passos de que fiz este assento 

e assinei. (DINIZ, 1999, p.9) 
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O casamento entre o pai e mãe de Chiquinha só fora oficializado anos depois, sendo a 

paternidade de Basileu realmente reconhecida e permitindo a Chiquinha um enlace honesto, 

coisa que a bastardia lhe tiraria. Criada ao gosto da época, sendo uma moça de classe média, 

teve acesso a boa educação, aprendendo sobre matemática, geografia, francês e, claro, música. 

Consta que o maestro responsável por sua educação musical fora Elias Lobo, compositor 

conhecido na época por musicar um libreto de José de Alencar. No entanto, não existe certeza.  

 

Como toda menina da sua época, criada no seio de uma família de classe 

intermediária (classe média, em termos atuais), Francisca recebera uma 

educação exemplar, o que incluía lições de latim, francês, algumas noções de 

matemática, geografia e, claro, música. Não se sabe ao certo quem fora o 

professor de Chiquinha, já que é citado apenas como Lobo, mas especula-se 

que tenha sido o maestro Elias Álvares Lobo, autor de uma ópera com libreto 

de José de Alencar. Além dele, o tio e padrinho da menina, o flautista amador 

Antonio Eliseu, irmão de seu pai. Aliás, fora esse mesmo tio que coordenou a 

festa de Natal em que Chiquinha apresentara a sua primeira composição ao 

piano, com versos do seu irmão Juca, José Basileu Filho, que viria a se tornar 

um grande poeta e diplomata brasileiro, comprovando a inclinação do DNA 

da família para as artes. Tinham, à época, 11 e 9 anos, respectivamente, sendo 

o ano 1858. Além deles, estavam presentes seus pais e os irmãos José Carlos, 

com 2 anos e o recém nascido Feliciano.  (SILVA, 2018, p.1) 

 

 

Ai começou a inclinação da menina para a música e o florescimento do talento que lhe 

garantiu o título de Primeira Maestrina do Brasil. Porém, seu casamento precoce com Jacinto 

Ribeiro do Amaral, rico empresário da época, quase arruinou seus sonhos. Casar-se com Jacinto 

significava tornar-se uma dona de casa recatada e preocupada com a educação dos filhos, 

embora definitivamente esse perfil não estivesse de acordo com a personalidade de Chiquinha, 

já então uma hábil pianista. Ela sofrera retaliações do marido, que chegou a obrigar a moça, já 

mãe de João Gualberto, a embarcar no Navio São Paulo, de sua propriedade e que conduzia 

tropas a Guerra do Paraguai, com o objetivo de separa-la do seu piano, presente de Basileu. 

Porém, vendo que a esposa sucumbiria longe da música que lhe era tão cara, teve que arrumar 

um violão a bordo, instrumento marginalizado e inadequado para mulheres, para que Francisca 

não acabasse por morrer de tristeza.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fim da viagem significou, também, o fim do casamento. A separação inevitável, durou 

o tempo de Francisca descobrir a terceira gravidez e ter que voltar, humilhada, para casa. A 

tristeza da vida conjugal infeliz, fez com que ela, no entanto, largasse para trás a filha Maria e 

o pequeno Hilário com poucos meses de vida e levasse consigo o primogênito, tornando-se 

pária social. Era uma mulher separada, mãe solteira e agora, boêmia e musicista. Títulos que 

lhe garantiram um sepultamento em vida para sua família e o eterno rótulo de mulher libertina. 

Mas o que fazer agora? Precisava sustentar a si e ao filho, então um menino e não tinha nenhuma 

habilidade, a não ser a música. Fora seu eterno admirador o maestro criador do choro, Joaquim 

Callado, que lhe estendera a mão. Callado compusera “Querida por Todos”, polca em 

homenagem a Chiquinha e mais uma das suas tentativas de aproximação amorosa.  

 

Sem dinheiro, Chiquinha procura Callado, que possuía uma banda do recém 

criado choro, batizada de Choro do Callado. Chiquinha tocava piano e João 

Gualberto, agora já um rapaz de 12 anos, tocava clarineta para ajudar a mãe 

com os dois mil contos de reis que recebia. Porém, embora o ordenado que 

recebia conseguisse sustentar a si e a seu filho, não era o suficiente para 

despesas maiores e Chiquinha tinha um sonho que ia muito além de tocar 

algumas músicas em fundos de quintal. (SILVA, 2018, p. 2) 

 

 

O auxilio de Callado foi temporário e Chiquinha, em pouco tempo, conseguira torna-se 

relativamente popular, com composições que passeavam nas rodas de música da cidade. Em 

maio a efervescência da carreira, achara tempo para mais um casamento e uma filha. O 

escolhido? O Engenheiro João Batista de Carvalho, que além de dado a festas e bebedeiras, a 

traia constantemente. Cansada, deixara ele e a filha Alice para trás, voltando ao Rio de Janeiro 

 

Figura 4-Anúncio do Casamento de Chiquinha 

e Jacinto  

Fonte: Diário do Rio de Janeiro, em 08/ 

11/1863, Ed 00305 

Figura 3-Jacinto Ribeiro do 

Amaral 



onde além de compor para o teatro, passara a militar por causas importantes, como a da 

libertação dos escravos. Francisca vendia partituras nas ruas, as que sobravam inteiras, já que 

sua família, para humilhá-la, as rasgava em pedaços, para garantir a alforria de escravos. Era a 

favor, também, da causa Republicana, embora descordasse do Governo de Floriano Peixoto. 

Chiquinha vivia o Rio de Janeiro em sua essência. Frequentava rodas de música popular, 

convivia com grandes maestros, compositores e músicos e com a vida intelectual da cidade. 

Era, de fato, uma mulher avançada e fora dos padrões de sua época. Não teve medo de ousar, 

não teve medo de levar para os palcos o Corta Jaca, maxixi que lhe renderia um inflamado 

discurso de Ruy Barbosa. Aliás, vale menção esse fato, por se tratar de quadro histórico do 

Brasil. Nos idos de 1914, a então primeira dama, Dona Nair de Teffé, ousadamente executara 

o Corta Jaca junto com o também compositor Catulo da Paixão Cearense. Dona Nair, é claro, 

não estava preocupada com a repercussão negativa que seu ato de rebeldia teria, mas Chiquinha 

alcançara uma popularidade as avessas. Não houve família honesta da época que não tenha 

repudiado a música e escarnecido a maestrina, já então conhecida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Figura de Nair de Teffé, parte do 

acervo do Museu da República. 

Fotógrafa: Andressa Cristina, 2018. 



Dona Nair, aliás, é figura irreverente. Como Chiquinha, era uma mulher de grande 

talento. Ilustradora, primeira caricaturista do mundo, artista sensível e intelectual brilhante, fora 

primeira dama do Brasil de 1913 a 1914, casada com o então presidente marechal Hermes da 

Fonseca. Hermes, que concorrera com Ruy Barbosa a presidência em 1910, ganhando com os 

expressivos 420 mil votos a disputa que ficara conhecida como a briga da Pena contra a Espada, 

fora um governante inexpressivo.  

 

De nada adiantou os paulistas financiarem a campanha de Rui, que percorreu 

o país procurando o respaldo popular, fato inédito na vida republicana 

brasileira. Hermes da Fonseca, apoiado pelas oligarquias de Minas Gerais e 

Rio Grande do Sul, foi o primeiro militar a se eleger por voto direto. Ao 

assumir utilizou tropas federais para garantir a “política das salvações”. As 

“salvações” substituíam nos governos locais, sobretudo no Norte e 

Nordeste, candidatos favoráveis ao governo central, em detrimento de 

oligarquias que mandavam e desmandavam em benefício próprio. Entre 

intelectuais e camadas desfavorecidas da população, engordava um 

sentimento de desgosto com o conservadorismo político representado pelo 

presidente Hermes. (RASPANTI, 2014, p.1) 

 

Vencera o retrocesso, afinal. Chiquinha no meio disso tudo, tornava-se mais e mais 

conhecida, popular, porém não necessariamente reconhecida por seus trabalhos, que já 

cruzavam o atlântico. Há registros de obras de Chiquinha em Portugal, Berlim e outros, mas 

naquela época, o dinheiro arrecadado com as vendas, passava longe dos bolsos da maestrina. 

Daí, então, impelida pela revolta de não receber o devido reconhecimento por seu trabalho e 

com o apoio do seu atual companheiro, o músico João Batista Fernandes Lage – Chiquinha 

nunca assumira o relacionamento com João, adotando-o como filho, apenas. A diferença de 

idade entre eles era de mais de 30 anos- fundara a SBAT, no ano de 1917. A Sociedade 

Brasileira de Autores de Teatro foi o primeiro órgão regulador de direitos autorais do Brasil e 

responsável, até hoje, por administrar uma grande parte dos direitos de autores de teatro e 

músicos.  

É impossível contar toda história de Chiquinha, autora daquela que viria ser a primeira 

marchinha de carnaval da história: Ó Abre Alas, mais tarde transformada em hino da Rosa de 

Ouro, nessas poucas linhas. Fato é que ela burlara a sociedade machista de sua época, 

desfazendo tabus, quebrando as correntes que a prendiam a senzala, por ser negra e a casa 

grande, por ser mulher. Sua história, que se confunde com o nascimento de um novo Rio de 

Janeiro, mais boêmio, republicano e livre da escravidão com a assinatura da Lei Aurea, em 

1888, exige um mergulho mais fundo, um passeio mais longo pelas ruas cariocas e pela vida da 



maestrina.  O Rio de Janeiro continua lindo e Chiquinha ainda vive em seus monumentos e na 

sua boemia.  

 

4     “NESSE MUNDO DE MISÉRIAS QUEM IMPERA É QUEM É MAIS FOLGAZÃO” 

 

Esta dança é buliçosa 

Tão dengosa 

Que todos querem dançar 

Não há ricas baronesas 

Nem marquesas 

Que não saibam requebrar, requebrar 

(Corta Jaca, Chiquinha Gonzaga e Machado Careca) 

 

Em 1850, o Brasil era francês. Muito embora a Belle Epoque só tenha ocorrido nos fins 

do século XIX, após a Guerra Franco Pruciana, os costumes franceses invadiram as terras 

brasileiras e deixaram sua marca até os dias atuais, seja nas construções, seja nas comidas, 

roupas e, obviamente, na música. Porém, a grande marca desse meado de século foi, sem 

dúvida, a lei Eusébio de Queiroz que colocou fim ao tráfico negreiro. A época, contava 

Chiquinha com três anos e não é possível mensurar o impacto que isso causou em sua pessoa 

em tão tenra idade, mas vale a reflexão acerca do papel social de sua mãe, dona Rosa Maria 

Neves de Lima, ex escrava e casada com um homem branco de ascendência europeia. Nesse 

cenário escravocrata, é óbvio que sofrera retaliações e falatórios por sua condição. O casamento 

interracial era comum, principalmente se tratando do Rio de Janeiro, onde a população negra 

ultrapassava consideravelmente a de brancos e portugueses. Porém, embora comum, não era 

bem visto.  

 

O Guia queria dizer que as pessoas não podiam ter origens sociais ou 

religiosas diferentes, casamentos de pobre com rico, de branco com negro ou 

de católico com judeus ou mulçumanos eram severamente criticados, por isso 

se falava tanto em ‘proporção’, isto é, em harmonia, igualdade. A igualdade 

da ‘fazenda’, ou seja, dos bens possuídos, era fundamental para assegurar que 

os filhos continuassem tão ricos quanto os pais. A diferença de idades era 

combatida, pois se um velho rico se casava com uma mulher bem mais moça 

havia risco de esta, depois de enviuvar, gastar o dinheiro com outro homem 

mais moço. (DEL PRIORE, 2014. p.22) 

 

O estigma de esposa ilegítima deve ter afetado e muito a vida de dona Rosa e, 

consequentemente, influenciado a vida da jovem Francisca. Mas não apenas isso. Se sua mãe 

saíra da senzala para “ascender” socialmente, não abandonou de todo suas raízes ancestrais. 

Não há registros que provem que Francisca fora apresentada ainda criança aos ritmos africanos, 



mas sem dúvidas as origens de sua família materna aguçaram sua curiosidade acerca dos 

mesmos. O clima do Brasil também era propício a essa mistura, muito embora debaixo dos 

panos, disfarçadamente e por detrás de matizes europeus. Verdade é que a música de Chiquinha 

fora diretamente influenciada por esses ritmos. Se nos parece que foi Villa Lobos o único a 

misturar Bethoven com canções populares, é porque a sociedade machista tentou apagar 

Chiquinha Gonzaga da memória brasileira. Porém, é matéria impossível falar da história do Rio 

sem tratar dos seus personagens, dentre os quais ela tem cadeira cativa, justamente por estar 

enormemente envolvida com vários acontecimentos históricos. Exatos dezesseis anos após os 

acontecimentos dos anos cinquenta, o Brasil se vê envolvido em uma guerra. A Guerra do 

Paraguai fora um conflito sangrento, baseado em interesses banais e que custou a vida de muitos 

inocentes: 

 

A guerra teve início em um momento espinhoso da política imperial. 

Acreditava-se num embate curto, quase cirúrgico, liderado por um ‘rei 

guerreiro’: o jovem d. Pedro II, cuja barba começaria, então, a embranquecer. 

Enormes gastos foram mobilizados para o confronto: 614 mil contos de réis, 

onze vezes o orçamento governamental para o ano de 1864; abria-se um déficit 

que persistiu até 1889. (DEL PRIORE, VENANCIO, 2016, p. 192) 

 

Os desdobramentos dessa história foram variados e impactaram diretamente no governo 

de D. Pedro II, mais ainda na vida da maestrina, que fora obrigada por seu orgulhoso marido a 

acompanha-lo a bordo do navio São Paulo rumo as trincheiras brasileiras para levar esforços de 

guerra aos soldados. Finalmente, dera ela um ponto final ao casamento, tendo que retornar por 

conta do nascimento de seu filho. Chiquinha sabia dos impactos que ser filho de mãe solteira e 

desquitada traria a vida de Hilário, então obrigou-se a voltar. O nome era algo muito importante 

a época e ela não podia deixar os filhos, de forma alguma, desamparados. Sacrificara-se em 

nome de uma moral hipócrita de uma sociedade em ruínas, mas que ainda levava em conta 

convenções sociais defasadas.  

 

Vários historiadores comprovaram a valorização do casamento desde os 

primeiros séculos da colonização. Ele era indício de respeitabilidade, ascensão 

social e segurança. ‘Mulheres que não tinham marido’, como as designam 

documentos antigos, viviam à deriva, nos limites da desclassificação social, 

almejando uma vida minimamente alicerçada segundo os costumes sociais e 

a ética oficial. Na sociedade tradicional, a mulher não possuía estatuto fora do 

casamento; ele era a única instituição que lhe permitia se realizar como ser 

social. Torna-se uma ‘santa esposa e mãe’- como queria a Igreja católica- 

davam o respeito, a mobilidade social e a segurança tão almejadas pelas 

populações femininas. (DEL PRIORE, 2014, p.30) 

 



Os costumes controversos que permitiam, ao mesmo tempo, os concubinatos e 

cerceavam os direitos femininos, moldaram Chiquinha, mas não a impediram de abandonar 

casa e filhos para viver seus sonhos entre os becos cariocas. Tornara-se a primeira boêmia da 

história e levou a sério o seu título. Afinal, ganhava a vida tocando nos bares e esquinas junto 

com seu filho, clarinetista. Fora esse cenário que trouxe inspiração para suas obras: “A sua obra 

distingue-se pela observância do que a rodeia, da captação do que é próximo e desta forma 

produz com originalidade, dando a música um toque brasileiro.” (DINIZ, 1999). Chiquinha, 

sem dúvidas, é fruto do seu meio, do meio que a formou enquanto musicista e influenciou toda 

sua obra até o dia da sua morte.  

 

 

 5        CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Longe de ser elucidativo por completo, o trabalho desenvolvido apenas trouxe uma parte 

da extensa história dos dois personagens eleitos, Chiquinha Gonzaga e o Rio de Janeiro. Vale 

lembrar que há pretensão de levar além a pesquisa, dando-lhe mais corpo e mais consistência. 

A princípio, mostrou-se o suficiente para a compreensão da relação da biografia conturbada de 

Francisca com o nascimento e desenvolvimento da Rio de Janeiro anterior a Brasília e berço de 

grandes revoluções culturais e sociais.  
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