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Resumo. Este trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa em andamento, cujo objetivo 
principal é caracterizar a contribuição de Chiquinha Gonzaga (1847-1935)  para o teatro musicado. 
Chiquinha atuou na vida musical do Rio de Janeiro desde meados do século XIX até o início da década 
de 1930. Ao revisar a literatura e ao consultar fontes primárias, investigamos o surgimento do teatro 
musicado no Rio de Janeiro e fatos marcantes da vivência de Chiquinha como compositora teatral. A 
partir de  um referencial teórico baseado em Lopes (2000) e Diniz (2009), focalizamos o teatro musical 
à época de Chiquinha e algumas de suas composições para peças teatrais.  
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Primórdios do teatro musicado no Rio de Janeiro 
 

 Durante o século XIX, o Rio de Janeiro iniciou seu processo de urbanização 
e industrialização. A partir daquele momento, intensificaram-se as produções musical 
e teatral. Na década de 1860, já havia se desenvolvido na cidade, sempre ao influxo das 
modas europeias, um teatro musical, paralelo a shows tais como café-concerto, cabaré 
e variedades. O Alcazar Lyrique foi a casa pioneira de tais empreendimentos, com as 
vedetes que faziam a festa do voyeurismo masculino. “Havia inclusive uma matéria-
prima local, que logo se juntaria ao cancan para excitar a imaginação e os sentidos das 
plateias: o maxixe” (LOPES, 2000, p. 17).  
 Diversas modalidades de teatro musical começaram a crescer, com plateias 
fiéis. As distinções de classe se faziam entre os frequentadores da ópera no Teatro 
Lírico, passando pelas operetas, burletas, vaudevilles, e mágicas, até as revistas do 
Largo do Rocio, ou Praça Tiradentes (LOPES, 2000). 
 No início do século XX, entre 1903 e 1906, ocorreram duas ações de 
reformulação urbana no Rio de Janeiro. A primeira aconteceu em função da 
modernização do porto e foi projetada pelo governo federal. A segunda, planejada pela 
prefeitura, foi ampla e buscou integrar as diversas regiões da cidade ao centro urbano. 
As duas reformas ocorreram na gestão do então prefeito Pereira Passos (AZEVEDO, 
2003). Era a busca pelo progresso material e pela construção de uma civilização nos 
trópicos. 
 Novos teatros foram abertos em regiões mais populares da cidade. Os 
ingressos se tornaram mais baratos e o público comparecia em massa. O teatro de 
revista se tornou a corporificação da cultura de rua e seus personagens “ajudaram a 
consolidar uma autoimagem do carioca, seja pela representação de si (o malandro, zé-
povinho, a mulata), seja pela do ‘outro’ (o português, o interiorano, a francesa)” 
(LOPES, 2000, p. 24).  
 A revista era um gênero de espetáculo ligeiro que misturava teatro, música e 
dança, apresentados através de uma série de quadros, em geral ligados por um fio 
condutor, representado pelas figuras do compadre e da comadre, que “passavam em 
revista” fatos inspirados na atualidade da época, de forma cômica ou caricata, a fim de 



 
Anais do 12º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  82 

 
 

divertir a plateia (MENCARELLI, 1999). O grande vilão/herói da história era o maxixe, 
termo que se refere mais a uma coreografia do que propriamente a um gênero musical, 
e que a revista permitiu circular não só em sua modalidade musical, mas sobretudo 
como dança. Com a lascívia, a ousadia e os requebros que lhe eram característicos, essa 
dança era considerada ofensiva pela elite moralista da belle époque brasileira (LOPES, 
2000).  
 Passemos agora à pianista Chiquinha Gonzaga (1847-1935), para quem o 
teatro musical representou a conquista de um público maior, o reconhecimento como 
compositora e um retorno financeiro seguro. 
 

Chiquinha Gonzaga  
 

 Francisca Edwiges Neves Gonzaga, popularmente conhecida como 
Chiquinha Gonzaga, foi “uma das personalidades mais importantes da música 
brasileira no final do século XIX e começo do século XX” (MAGALDI, s/d, p. 48). “Sua 
obra representa o elo perdido entre a música estrangeira e a nacional" (DINIZ, 2009, 
p. 16). 
 Chiquinha iniciou sua carreira atuando como pianista em salões e 
compondo diversas peças para piano em estilo europeu, que eram tocadas em reuniões 
sociais e familiares das classes média e alta carioca. Tornou-se professora de piano, 
compositora, pianista de conjuntos musicais e maestrina. Seu empenho em abrir e 
conquistar espaço para sua atuação profissional, ganhando a vida com músicas para 
peças teatrais, recebeu como resposta o desprezo de muitos. Mas, em pouco tempo, 
Chiquinha Gonzaga tornou-se a compositora mais requisitada para musicar para o 
teatro popular: “sua  assinatura num libreto tornava-se garantia de casa cheia” (DINIZ, 
2009, p. 139). Com garra e determinação, construiu uma carreira de sucesso.  
 Chiquinha viveu 87 anos, sempre trabalhando. Estreou suas peças no Brasil 
e em Portugal. Além de compor músicas para piano, compôs música para orquestra, 
destinada ao teatro ligeiro, e teve diversas peças de salão editadas, muitas delas 
oriundas de suas composições para o teatro, principalmente para mágicas e revistas 
(DINIZ, 2009; FREIRE, 2010).  

 

Chiquinha Gonzaga e sua contribuição para o teatro musical 
 

 Vendo no teatro uma possibilidade de conquistar um público mais amplo, 
Chiquinha escreveu seu primeiro libreto em 1880 e logo tentou musicá-lo. Tratava-se 
de uma peça de costumes campestres em um ato e dois quadros. Deu ao libreto o título 
de Festa de São João e o manteve inédito. Em 1883, decidiu musicar o libreto Viagem 
ao Parnaso, de Artur Azevedo (1855-1908), mas o empresário recusou-se a montar a 
peça, alegando ter sido musicada por uma mulher (DINIZ, 2009). No dia 17 de janeiro 
de 1885, sua carreira como compositora teatral teve início: Chiquinha Gonzaga estreou 
como maestrina, musicando a opereta em um ato A Corte na Roça, do libretista 
Palhares Ribeiro, também estreante. Pela primeira vez, uma mulher escrevia para 
orquestra, musicando para o teatro. Chiquinha enfrentou diversas contrariedades para 
ver esta peça montada e ter seu trabalho respeitado: má vontade e desordem da 
companhia teatral; ação da censura, inclusive com a proibição de repetição de 
qualquer trecho da opereta; e mais a indiferença do grande público (Ibidem, p. 137-9). 
Contudo, apesar das adversidades e da plateia reduzida, a música de Chiquinha “foi 



 
Anais do 12º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  83 

 
 

unanimemente aclamada, inclusive pelo público que dispensou aplausos repetidos à 
maestrina, chamando-a ao palco” (Ibidem, p. 137). A imprensa destacava a 
originalidade do trabalho da autora e foram inúmeros os elogios. Castro1 chamou a 
atenção para o tango da dança final, “escrito pelos moldes que exige esta dança 
nacional, mas em que todavia se podem observar certos efeitos que o fazem sair do 
comum” (Ibidem, p. 138). Tratava-se do maxixe, “dança que daria muito o que falar até 
as primeiras décadas do século seguinte” (INSTITUTO MOREIRA SALLES, 2012) . 

 
Chiquinha transitava com toda liberdade pelos mais diversos gêneros 
populares da época, sem quaisquer  restrições. Especialmente depois de 1885, 
época em que  começa cada vez  mais a  escrever  música   para  teatro, 
considera absolutamente compreensível a preferência do público pelo maxixe, 
que costumava ser inserido no final da apresentação (VERZONI, 2011, p. 163-
4). 

 
 A produção musical de Chiquinha Gonzaga é muito variada, predominando 
as peças para piano solo. Porém, ao longo da carreira, musicou dezenas de peças 
teatrais com diversos gêneros - opereta, comédia, burleta, revista cômica, revista do 
ano, zarzuela, drama, drama lírico, peça fantástica, mágica, ópera cômica, peça de 
costumes -, chegando a celebrar o Jubileu Artístico como maestrina, em 17 de janeiro 
de 1935, aos 87 anos (INSTITUTO MOREIRA SALLES, 2012). 
 Em um levantamento – organizado e ordenado cronologicamente por 
Edinha Diniz (INSTITUTO MOREIRA SALLES, 2013) - foram relacionadas mais de 60 
peças teatrais musicadas integral ou parcialmente por Chiquinha.  
 Nossa pesquisa acadêmica em andamento focaliza a totalidade das burletas 
- comédias satíricas com números musicais - estreadas em teatros do Rio de Janeiro, 
com música de Chiquinha Gonzaga. Até o presente momento, foram identificadas 
cinco burletas, que estrearam entre 1900 e 1915, no Rio de Janeiro: O Conto do 
Vigário, de Ernesto de Souza (1864-1928); Forrobodó, de Carlos Bettencourt (1890-
1941) e Luiz Peixoto (1889-1973); Pudesse esta Paixão, de Álvaro Colás; Depois do 
Forrobodó, de Carlos Bettencourt e; A Sertaneja, de Viriato Corrêa (1884-1967). No 
acervo do Instituto Moreira Salles (2013), há diversas partituras de Chiquinha 
Gonzaga relacionadas a estas burletas, a maior parte para piano e canto, além de 
algumas destinadas também à orquestra. Além das burletas, estão também 
relacionadas peças teatrais de outros gêneros, com números musicais compostos por 
Francisca Gonzaga: dramas, comédias, mágicas etc. (INSTITUTO MOREIRA SALLES, 
2013). Dentre as peças que contêm composições de Chiquinha, focalizaremos, aqui, as 
seguintes: 

 1) O Crime do Padre Amaro, cuja estreia foi em 24 de abril de 1890, no 
Teatro Lucinda, com libreto extraído do romance de Eça de Queiroz por Augusto 
Fábregas (1859-1893). É uma peça anticlerical em seis atos e sete quadros, com dois 
números de música, compostos expressamente para a peça por Chiquinha Gonzaga: 
Como em sonho! (barcarola); e Meditação, ambas para piano. 
 2) A peça de costumes cariocas em três atos e dez quadros Não Venhas!, que 
estreou, no Teatro Apolo, no dia 8 de janeiro de 1904. Era a estreia do jornalista 
Batista Coelho como autor teatral. Em artigo na imprensa, o autor afirmou que 
Chiquinha Gonzaga adiou, a pedido seu, a viagem que tinha marcada para a Europa e, 

                                                           

1  Luiz de Castro foi folhetinista do Jornal do Commercio. 
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em oito dias, compôs 27 números. Batista Coelho arrematou o artigo, dizendo: “Dessa 
música pode-se dizer que é escrita em gíria” (INSTITUTO MOREIRA SALLES, 2013). 
 3) Cá e Lá, de Tito Martins e Bandeira de Gouvêa (1860-1932), cuja estreia 
foi no Teatro Recreio Dramático, em 15 de março de 1904. Era uma revista de 
costumes e fatos nacionais e estrangeiros, original, em três atos, 11 quadros e três 
apoteoses. A música de Chiquinha que integrava a peça era a quarta a ser apresentada 
e tratava-se de Coplas da Jaca, o já famoso tango Corta-jaca, que causaria escândalo 
político, em 1914, ao ser executado ao violão no Palácio do Catete pela primeira-dama 
Nair de Teffé, segunda esposa do então presidente Hermes da Fonseca. “A 
apresentação do Corta-Jaca, de Chiquinha Gonzaga, em uma recepção presidencial 
provocava a revolta dos que não aceitavam a elevação deste gênero à altura de uma 
instituição social” (AUGUSTO, 2010, p. 275). Com seu tango Corta-Jaca, Chiquinha 
introduziu pioneiramente a música popular nos salões da elite. Este episódio terminou 
por apelidar o quadriênio presidencial (DINIZ, 2009). 
 4) Nu e Cru - revista fantástica em três atos, 14 quadros e duas apoteoses -, 
de Antonio Quintiliano (1882 - ?), com estreia no Teatro Apolo no dia 4 de outubro de 
1906. Foram incluídas algumas músicas de Chiquinha já conhecidas: O Namoro 
(cançoneta); Em Guarda (marcha); e Soberano (tango). 
 5) A burleta de costumes cariocas que descreve um baile popular 
Forrobodó, que estreou em 1912, no Cine-Teatro São José, na Praça Tiradentes, e foi, 
segundo o Instituto Moreira Salles (2013), o maior sucesso de Chiquinha Gonzaga no 
teatro. “Em um Rio de Janeiro afrancesado, os costumes das camadas mais baixas com 
seu linguajar típico representaram uma novidade. Forrobodó teve mais de 1,5 mil 
apresentações e até os nossos dias vem recebendo montagens” (INSTITUTO 
MOREIRA SALLES, 2013). 
 6) A burleta Depois do Forrobodó, de Carlos Bettencourt (1890-1941), cuja 
estreia foi em 18 de agosto de 1913, no Teatro São José. Peça em três atos, com música 
original de Francisca Gonzaga. Há na partitura um número de música denominado 
Fado de Roda, com a anotação: dançam formando roda - batem palmas. Há também 
uma chula intitulada Chora na Macumba. 
 7) A Sertaneja, de Viriato Corrêa (1884-1967), cuja estreia aconteceu em 28 
de outubro de 1915, no Teatro São José. Burleta de costumes nacionais em três atos, 
com música original de Francisca Gonzaga. “Das 23 músicas, as melhores: a barcarola 
do 1.º ato, a serenata e a valsa do 2.º, o samba do 3.º ato, embora todos sejam 
inspirados. (Gazeta de Notícias, 29/10/1915)” (INSTITUTO MOREIRA SALLES, 2013). 
 Chiquinha Gonzaga seguiu uma carreira que a levou da fama escandalosa à 
celebridade, afirma Edinha Diniz (2009). A compositora deixou cerca de 2.000 
composições e 77 partituras para peças de teatro. De acordo com Diniz, nenhum 
compositor de seu tempo compôs obra tão numerosa.  
 Como autora de vasta obra popular, Chiquinha Gonzaga liderou a 
campanha pela defesa dos direitos dos autores e foi, em 1917, cofundadora da 
Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT), primeira entidade de classe, pioneira 
na defesa dos direitos autorais de teatrólogos e de compositores musicais (DINIZ, 
2009, p. 239).  

 

Breves considerações 
  
 A partir da segunda metade do século XIX, podemos verificar mais 
claramente a  transformação dos gêneros musicais em nosso país e o abrasileiramento 
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de nossa música. Chiquinha vivencia essa transformação em suas composições e faz a 
ponte entre a música estrangeira e a nacional. Sua obra reúne gêneros de música 
estrangeira - como polcas, valsas e tangos - com uma maneira brasileira de tocar.  
 No teatro musical, seu grande sucesso como compositora reflete a 
identificação com o gosto do público, com o que é popular. O número final que escreve 
para cada peça é sempre uma dança requebrada, bem ao gosto da plateia: sapateado 
andaluz, fado, desgarrada, maxixe, cateretê, tango etc. Transitando por diversos 
gêneros, sem preconceitos, Chiquinha traduz em suas músicas quadros da vida 
brasileira, principalmente a partir do momento em que passa a marcar sua presença 
no teatro de costumes regionais.  
 Podemos dizer que a contribuição de Chiquinha para o teatro assemelha-se 
a uma colcha de retalhos: os números de música permeiam a peça, como parte 
integrante dos quadros e, também, como elemento de ligação destes. Musicando 
integralmente ou parcialmente as peças teatrais, Chiquinha Gonzaga ajuda a 
consolidar uma relação íntima entre o teatro e a música popular.   
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