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Resumo: O objetivo da presente pesquisa é interpretar o papel desempenhado pela Confeitaria 
Colombo no cenário musical do Rio de Janeiro, entre 1894 e 1950. A interpretação dos dados tem 
suportes metodológicos da dialética e da fenomenologia. São enfatizados contradições e conflitos 
relacionados ao fenômeno estudado, visualizados na trama social, segundo o enfoque da história 
cultural (BURKE, 2005). O referencial teórico utiliza conceitos pertinentes à metodologia adotada, como 
os de tempos múltiplos e de tempo não linear (FREIRE, 1994), memória (CATROGA, 2001) e cultura 
(ORTIZ, 1985). Os dados preliminares estão sendo sistematizados, permitindo esboçar o papel que a 
Confeitaria desempenhou como ponto de encontro cultural das elites, na Belle Époque carioca, reunindo 
intelectuais, políticos, literatos e músicos, veiculando um repertório predominantemente europeu e 
derivado da ópera.  
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Introdução 
 
 A Confeitaria Colombo foi fundada em 1894, cinco anos após a Proclamação 
da República, por dois portugueses: Manoel José Lebrão e Joaquim Borges de 
Meirelles. Nessa época, o Rio de Janeiro era capital do Brasil, onde todas as novidades 
eram lançadas, vindas principalmente das metrópoles europeias. (MATTOS; 
TRAVASSOS, 1994). Localizada no Rio de Janeiro, a Colombo foi frequentada por 
políticos, artistas de várias áreas, poetas e músicos cariocas, constituindo espaço de 
formação de opinião, hábitos e costumes. A confeitaria situa-se na Rua Gonçalves Dias, 
vizinha da Rua do Ouvidor, local mais frequentado pela elite carioca que, no final do 
século XIX e início do século XX, buscava se afirmar como cópia da elite europeia 
(VELLOSO, 1988). A Colombo é citada por Mattos e Travassos (1994, p.14), como 
“polo aglutinador dos modismos, das artes, das personalidades, do mundo cultural e 
político”.  
 A Confeitaria Colombo, além de um comércio e casa de chás, foi ambiente 
de trabalho de músicos durante as primeiras décadas do SEC. XX, e ponto de encontro 
de políticos, literatos e também músicos. A presente pesquisa surgiu do interesse sobre 
as manifestações musicais que teriam acontecido naquele local, buscando esclarecer 
aspectos relativos ao papel desempenhado pela Confeitaria Colombo no ambiente 
musical do Rio de Janeiro no final do século XIX e na primeira metade do século XX.  
Além da revisão bibliográfica, a pesquisa recorre à análise de documentos diversos 
(programas, cardápios, periódicos, etc.), e entrevistas com administradores, 
funcionários, artistas e clientes que vivenciam ou vivenciaram o ambiente da 
confeitaria. As informações são utilizadas para visualizar a Colombo, na fase 
interpretativa da pesquisa, situando-a no cenário musical da cidade na época, pelo 
olhar da história cultural. 
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 Os resultados da investigação visam a ampliar e contribuir para a 
documentação da história da Confeitaria Colombo e, indiretamente, da cidade do Rio 
de Janeiro no âmbito musical. Cabe destacar que a Confeitaria Colombo foi integrada 
ao Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio de Janeiro desde 18 de janeiro de 
1983, o que reforça sua importância simbólica. 
 

A música na Belle Époque Carioca 
 
 A Belle Époque carioca abrange, segundo a literatura, o final do século XIX 
e as primeiras décadas do século XX, período que é um marco no processo de 
modernização da cidade do Rio de Janeiro. Nesse período, o pensamento das elites, 
ainda impregnado da ideologia romântica, foi acrescido ou substituído por outras 
concepções originárias da Europa, principalmente da França. Essas elites procuravam 
transformar a sociedade numa subcultura europeia, transformar a cidade do Rio de 
Janeiro em uma cidade cosmopolita, considerando o restante da população (classes 
mais “baixas”), como arcaica e ultrapassada (VELLOSO, 1988). Monica Velloso 
observa que apesar dessas tentativas de modernização e civilização da cidade do Rio de 
Janeiro, o outro lado da cidade era bem diferente:  cortiços no centro da cidade, 
epidemias, ruas sem asfaltos e cobertas de lamas, mendigos, pobreza, que destoavam 
do “sonho civilizatório” proposto por Rodrigues Alves (1902-1906). 
 A autora lança um olhar sobre a cultura popular, suas tradições e raízes no 
Rio de Janeiro, na Belle Époque Carioca (1900-1918, segundo a autora), momento em 
que a elite se opõe radicalmente à cultura “popular” e a tudo que diz respeito a ela. 
Apesar disso, houve, segundo Velloso, reação das classes populares, no sentido de 
preservar suas expressões culturais, promovendo reuniões, como as da “Casa da Tia 
Ciata”. Lá aconteciam cultos religiosos, como o candomblé. Os negros mais velhos 
davam conotação religiosa à festa. Segundo a mesma autora, a sala de visitas era 
reservada às danças nobres e “dignas de respeito”, de forma a preservar as aparências, 
enquanto nos fundos, era praticado o samba de partido alto.  
 Quanto à Rua do Ouvidor, vizinha da Colombo, a literatura observa que era 
considerada a artéria principal do mundanismo e o modelo da civilidade. Nessa época 
foi estabelecido como obrigatório o uso de paletó e sapato no Centro da cidade, o que 
excluía daquele espaço, por princípio, os escravos. O violão, a modinha e o maxixe 
eram vistos, pelas elites, como adulterações da verdadeira arte, sendo proibida sua 
entrada na “boa” sociedade (VELLOSO, 1988). A autora destaca a ideia de cultura 
“popular” e “erudita”, espacialmente expressa através das separações entre Zona Norte 
(povo) e Zona Sul (elite), apontando também para o fato da moderna burguesia 
começar a frequentar a festa da Penha, os chopes berrantes no passeio público, o teatro 
de revista na Praça Tiradentes, e o carnaval na Praça 11, o que mescla, em certa 
medida, a divisão espacial citada pela autora. Outros autores revisados ampliam 
também o olhar sobre o centro do Rio de Janeiro, no período focalizado por Velloso, 
apontando a presença de diferentes aspectos e atividades naquele espaço. 
 Paralelamente às manifestações “populares”, a elite carioca afrancesada 
promovia, com frequência, festas com serviços de Buffet, destacando-se o da 
Confeitaria Colombo. “Falamos da Belle Époque Carioca. A cidade do Rio ‘respirava’ 
Paris. As mansões em Botafogo, Laranjeiras, Copacabana e Cosme Velho eram lindos 
palacetes franceses no estilo art nouveau” (VELLOSO, 1988). Um dos clientes 
distintos da Colombo era Rui Barbosa, que fazia em seu palacete, na Rua São 
Clemente, luxuosas recepções. A Colombo foi considerada uma das obras 
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arquitetônicas mais importantes de Antonio Borsoi na Belle Époque carioca. 
(MATTOS; TRAVASSOS, 1994). Consideramos que essas e outras informações 
colhidas na revisão de literatura (ainda em andamento) são importantes para a 
pesquisa, por permitirem aproximação com a sociedade da época e com o perfil dos 
intelectuais frequentadores da Confeitaria Colombo, no âmbito da cultura da época. 
Permitem também visualizar o ambiente da Confeitaria como espaço criador de textos, 
poesias, músicas, exercendo o papel de espaço de troca entre artistas. 
 
Confeitaria Colombo no cenário musical do Rio de Janeiro 
  
 A Confeitaria Colombo, desde seu início foi muito conhecida em virtude das 
rodas artísticas que se reuniam em seu ambiente e que empolgavam as elites da cidade 
(CARVALHO, 1929). De toda parte vinha gente à Colombo, só pelo prazer de assistir a 
essas troças. Essa observação de Carvalho permite compreendermos o costume de 
Lebrão em perdoar as dívidas e se tornar amigos dos artistas, pois eles eram a atração 
da Confeitaria Colombo de forma involuntária, tendo contribuição para o sucesso da 
casa. 
 Segundo Mattos e Travassos (1994), muitas pessoas iam até a Confeitaria 
Colombo para conhecer esses artistas. Manuel Lebrão, sabendo que isso dava prestígio 
à Confeitaria, acomodava-os nas melhores mesas e procurava proporcionar o melhor 
atendimento e atenção a cada um deles. Uma das rodas mais famosas que frequentou a 
Confeitaria foi a dos literatos, como Olavo Bilac e Emílio de Menezes, que escreveu 
uma poesia intitulada “Hino à Dentada” (data não informada), referindo-se à Colombo 
como verdadeira “sucursal da academia”, em alusão à Academia Brasileira de Letras 
(MATTOS; TRAVASSOS, 1994). As autoras relatam que Emilio de Menezes se 
beneficiava dos favores de Lebrão, pagando suas dívidas com sonetos, como o já 
mencionado “Hino à Dentada”. 
 Entre algumas curiosidades levantadas sobre a Confeitaria, citamos alguns 
relatos de funcionários mais antigos, mencionando que Villa-Lobos atuou como 
músico da Colombo no início de sua carreira, enquanto sua mãe trabalhava como 
engomadeira de toalhas da Confeitaria para manter o sustento na casa.  
 A literatura revisada destaca que, durante a Belle Époque, um dos espaços 
públicos frequentados pelas mulheres foi a Confeitaria Colombo (MATTOS; 
TRAVASSOS, 1994). As mulheres não entravam habitualmente em cafés, bares e 
restaurantes sozinhas, mas as senhoras tinham transito livre na Confeitaria, após as 
compras na Rua do Ouvidor, das 14 até às 17 horas. Após esse horário, começavam a 
chegar as “madames” e seus “coronéis”. 
 A Colombo na década de 1920 foi ponto de encontro entre Lamartine Babo e 
Bastos Tigre, que ajudou Lamartine a ingressar no jornalismo humorístico e no teatro 
de revista, onde colocou pela primeira vez uma música de sua autoria, intitulada 
“Aguenta Felipe” (MATTOS; TRAVASSOS, 1994). Chiquinha Gonzaga, Ary Barroso, 
este último através da roda do clube do Flamengo, também frequentaram a Colombo. 
 As Confeitarias, em geral, eram centro de reuniões de literatos e políticos, 
centros também de criação, local que, na maioria das vezes possuía um instrumentista 
ou grupo musical. Através da revisão de literatura, percebemos que esse movimento 
primeiro ocorreu na Europa. Nos salões da Colombo dessa época, ouvia-se música 
executada pela orquestra diariamente para animar a casa no chá das cinco, 
principalmente músicas francesas e árias de óperas italianas (MATTOS; TRAVASSOS, 
1994). 
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Metodologia e Referencial Teórico  
 
 A pesquisa caracteriza-se como predominantemente subjetiva e 
interpretativa, procurando colocar em diálogo diferentes pontos de vista 
(pesquisadora, funcionários, clientes, artistas), todos eles considerados como 
legítimos, ou seja, buscando relativizar o entendimento de verdade.   
 A fundamentação metodológica da pesquisa tem subsídios da dialética, 
valorizando as contradições e sínteses, conflitos, processos em movimento, integrados 
em uma totalidade, ou seja, a trama social da época. A fenomenologia também subsidia 
a metodologia utilizada na pesquisa, valorizando os pontos de vista subjetivos, e 
tomando como ponto de partida para descrição do fenômeno estudado a percepção dos 
sujeitos, inclusive a de pesquisador. 
 Adotamos, como referencial teórico, preliminarmente, o conceito de tempo 
não linear, segundo a concepção de história da música proposta por Freire (1994), que 
será também considerada em nossa pesquisa. A autora reconhece que vários tempos 
coexistem em uma mesma sociedade, permitindo observar, no período delimitado pela 
pesquisa, significados atuais, residuais e latentes. “Significados atuais, entendidos 
como aqueles peculiares ao momento histórico em questão; significados residuais, 
entendidos como significados originados em outras épocas ou espaços; e significados 
latentes, entendidos como aqueles que a sociedade ainda não realizou em plenitude.” 
(FREIRE, 1994). 
 Outra concepção utilizada como referencial teórico preliminar é a de 
história cultural, que busca analisar e interpretar os fenômenos em sua articulação na 
cultura, ou seja, enfatizando a presença de múltiplas culturas no espaço (BURKE, 
2005). Além disso, conceitos como ruptura, continuidade, descontinuidade, também 
pertinentes à história cultural, são úteis às interpretações da pesquisa. 
 A partir desses subsídios teóricos, os procedimentos metodológicos básicos, 
utilizados pela pesquisa, além da revisão bibliográfica, são: 1) levantamento de 
informações na imprensa, à procura de fotos, nomes de músicos ligados à Confeitaria, 
repertório interpretado naquele espaço, entre outros elementos de interesse; 2) 
levantamento de documentos do acervo da Confeitaria, em especial cardápios, 
contendo informações sobre apresentações musicais; 3) entrevistas com funcionários e 
artistas que vivenciaram ou vivenciam o espaço da Colombo. Essas informações 
constituem a base objetiva para as interpretações subjetivas da pesquisa. 
 

Resultados parciais 
 

 Já foi possível chegar a alguns resultados parciais através dos seguintes 
elementos, analisados preliminarmente: 1) cardápios, contendo os programas das 
músicas tocadas nos banquetes e jantares; 2) fotos disponibilizados pelo Acervo da 
Confeitaria Colombo; 3) depoimentos informais; 4) informações colhidas em 
periódicos. 
 Observamos, através dessas fontes, que as músicas tocadas nos jantares em 
questão eram, em sua maioria, de autores estrangeiros, incluindo trechos de óperas, 
como árias e aberturas, muitas vezes tocadas por Conjuntos de Câmara. Dentre os 
cardápios localizados, contendo o repertório musical, observamos que as óperas são 
mais presentes no mais antigo (1920), escasseando nos posteriores. Alguns cardápios 
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estavam escritos em francês, assim como os títulos das músicas, o que aponta para a 
valorização dada, à época, para a cultura francesa, tomada como modelo. 
 Poucos cardápios foram obtidos até o momento, mas, como a investigação 
prossegue, pretendemos ampliar esse leque. O cardápio mais antigo encontrado até o 
presente momento data de 1920 e o mais recente é de 1945, havendo também um 
cardápio sem data. Os autores brasileiros citados nos cardápios já levantados são: 
Carlos Gomes, Henrique Oswald, Villa Lobos (1929); Souza, Lacerda, Carlos Gomes 
(1934); Carlos Gomes, Carlos Viana de Almeida (1945). Quanto aos compositores 
estrangeiros, os cardápios mencionam Schubert, Grieg, Saint-Saens, Scarlati, 
Massenet, Chopin, Puccini, Bizet, Gounod, compositores dos períodos Clássico e 
Romântico. 
 Informações pontuais, mas também de interesse, aparecem nos 
documentos. No cardápio de 1920, consta o nome do pianista Arthur Napoleão, que, 
embora português, morou e produziu música no Brasil durante muitos anos. No 
cardápio de 1929, encontramos o nome do maestro que dirigiu a orquestra naquela 
noite, Cardoso de Menezes Filho, profissional de atuação significativa à época, 
sobretudo no teatro musical. No cardápio de 1934, consta o nome da orquestra que 
tocou naquela noite, “Orchestra Pickmann”, sobre a qual buscamos informações 
complementares.  
 Em entrevistas preliminares com funcionários e com a vedete Virgínia Lane, 
revelou-se a forte presença da música francesa ainda na década de 50, bem como a 
atuação diária de pianistas e pequenos grupos na Confeitaria Colombo, dentre eles 
Villa-Lobos, no início de sua carreira, época em que sua mãe também trabalhou na 
Confeitaria, engomando toalhas.  
 Outros elementos que despertam atenção, quando se pretende revisitar as 
memórias da Confeitaria, são as composições e poemas que fazem referência à 
Confeitaria Colombo, como a marchinha “Sassaricando”, lançada em 1952 e 
popularizada à época na voz da vedete Virgínia Lane, e que ainda faz presença em 
bailes carnavalescos da atualidade. 
 É possível considerar, com base nessas informações preliminares, que além 
de ter sido um dos ambientes de trabalho de músicos na cidade do Rio de Janeiro no 
início do séc. XX, a Colombo teve também participação significativa na vida cultural e 
social da época. É provável que a convivência entre músicos e poetas tenha propiciado 
trocas entre gêneros da música “erudita” e “popular”, favorecendo sínteses diversas. O 
presente trabalho reforça ao nosso olhar a relevância de um estudo aprofundado sobre 
as manifestações musicais na Confeitaria Colombo, permitindo construir algumas 
conclusões a respeito de seu papel no mundo da música, no Rio de Janeiro, 
expandindo a visão sobre os espaços do fazer musical para além de teatros, salões e 
ruas, espaços esses já mais analisados. 
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