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Resumo: Alberto Barra foi um dos maiores trombonistas do século XIX no Brasil. Combatente 
italiano, aportou no Rio de Janeiro após uma aventura sem destino certo para a América. Sua trajetória 
musical em terras brasileiras foi marcada por atuações em praças, teatros, igrejas e sociedades musicais. 
Em entrevista no final de sua vida, acabou por valorizar apenas sua relação com a ópera italiana e os 
músicos e compositores ligados a ela. Evidenciaremos assim, a luz de Pierre Bourdieu (BOURDIEU, 
1996), o uso que Barra fez de sua representatividade para construção de um espaço de legitimação deste 
gênero musical.    
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A guerra estava posta. Era o começo do decênio de 1860, e ao toque do 

clarim de Alberto Barra (1847 (8) - 1931), o famoso General Enrico Cialdini (1811 - 
1892) seguia com o seu regimento de cavalaria contra as forças napolitanas. Barra, em 
sua trajetória militar, ascenderia ao cargo de músico do 2º Regimento de Infantaria, 
fazendo parte de uma das três bandas de música navais existentes até então na região.  

Entretanto, pouco tempo depois desta promoção, um decreto do rei 
extinguindo duas bandas, fez com que Alberto Barra pedisse baixa absoluta da 
marinha. Juntamente com sua família e mais de vinte músicos militares, partiu sem 
destino certo para a América. As adversidades de viagem forçaram a decisão de pôr, 
no porto do Rio de Janeiro, um fim a aventura. O Brasil recebia, sem pompa, aquele 
que provavelmente se tornaria o último trombonista a ser contratado pela Capela 
Imperial.  

Por meio dos periódicos, iremos abordar a trajetória de vida, no Rio de 
Janeiro, daquele que se tornou um dos principais personagens de minha dissertação 
de mestrado, pelo Programa de Pós Graduação em Música da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro - UFRJ. Analisaremos por fim, a luz de Pierre Bourdieu (BOURDIEU, 
1996), a representatividade alcançada por Barra entre seus pares, bem como o uso de 
sua influência para exercer, no fim da vida, o poder que lhe outorgava o privilégio de 
definir quem seria digno dos holofotes da imprensa e entrariam em sua árvore 
genealógica musical. 

O periódico A Noite37, em visita ao Centro Musical situado no Largo do 
Rocio, reservou uma das mais preciosas fontes primárias para esse trabalho, 
fornecendo, em forma de entrevista, foto (como apresenta a Fig. 1), fontes biográficas 
e fatos históricos preciosos. Apresentado pelo periódico como decano do sonho e do 
trabalho, o primeiro em idade entre músicos, fabricantes de chapéu de sol e 
combatentes italianos domiciliados no Brasil, Barra expos, em sua narrativa, toda uma 
vida dedicada à música e ao comércio no Rio de Janeiro, como veremos a seguir. 

Alberto Barra tocava trombone e bombardino. Nasceu na região 
correspondente a Itália - não sabemos ao certo se em 1848 ou 1847 – e a primeira obra 
que executou em um teatro foi L'assedio di Leida, de Errico Petrella, na Opera Lyrica 
da cidade italiana de Clena. Serviu como músico durante dez anos nas corporações 

                                                           
37 A Noite, 26 de junho de 1924. Biblioteca Nacional. 
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militares, participando de guerra, entre 1860 e 1861, na função de tocador de Clarim 
em um regimento da Cavalaria do General Cialdini38.  

 

 

Fig. 1 - Alberto Barra (A Noite, 26 de junho de 1924). Biblioteca Nacional. 

 
Quando um decreto do rei desfez duas, das três bandas de música navais, 

um novo horizonte se abriu na vida de Alberto Barra. Optando pela baixa absoluta da 
marinha, e de posse de uma indenização do governo, partiu com a esposa e sua filha 
Augelina – casada mais tarde com o engenheiro José Januzzi - para a América, sem 
destino certo, a bordo do vapor inglês Welleslley.  Com a família, viajaram mais de 
vinte soldados da extinta banda.  

Atravessando percalços pelo caminho - como a falta de carvão e 
tempestades – que geraram atrasos e, consequentemente, a escassez do alimento e o 
apodrecimento da água potável, decidiram colocar um fim a aventura no porto do Rio 
de Janeiro, em 1870. Sob a regência de Vincenzo Amabile, os músicos integrantes do 
extinto 2º  regimento de infantaria da marinha fundaram, em terras brasileiras, a 
Banda Real Italiana.  

O novo grupo foi bem acolhido, sendo contratado pelo Sr. Machado para 
tocar no Guarda Velha39, onde recebiam 80$ por função, além de local para dormir. 
Caíram também nas graças do Imperador, que contratou a banda para tocar na 
inauguração da estação de trem Vargem Alegre. Foram agraciados pela colônia italiana 

                                                           
38 Alberto Barra participou da batalha travada perto de Gaeta, fazendo parte do regimento do General 
Enrico Cialdini contra as forças reais napolitanas. Combateu também no sítio a Fortaleza de Ancona. 
39 Guarda Velha foi um centro de diversão popular, um teatro campestre, onde intelectuais, poetas, 
escritores e artistas em geral podiam conseguir ingressos a baixo custo para apreciar música, teatro e 
dança. (ver TINHORÃO, José Ramos. Os sons que vêm da rua. Editora 34, 2005. pp. 162 – 164)  
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com um banquete no próprio Guarda Velha, e a partir daí, começaram a dar funções 
em praças e teatros, chegando a executar no teatro São Pedro, sem encenação, as 
óperas Fausto e Baile de Máscaras. Porém, devido ao forte calor no Rio de Janeiro, 
vinte músicos, dos vinte e quatro que faziam parte da banda, saíram da cidade, ficando 
apenas Alberto Barra, Carlo Rafaneni, Luigi Comilliére e o maestro Vincenzo Amabile.  

Barra continuou sua jornada e logo foi contratado para tocar em uma 
companhia no Teatro Provisório40, que segundo o músico, pagava boa remuneração. 
Com os ganhos, pôde então abrir uma chapelaria - ofício que aprendeu observando um 
amigo que fazia chapéus de sol. Do estabelecimento de apenas uma porta, no Largo do 
Rocio, atual praça Tiradentes, mudou-se para a rua Sete de Setembro, onde não foi 
bem sucedido por conta da presença de prostituas no entorno do seu negócio. Decidiu 
mudar novamente, agora para a Rua da Carioca, onde prosperou. 

Apesar do sucesso nos negócios, nunca abandou a música. Continuava 
junto com sua esposa o trabalho de chapelaria quando voltava de suas apresentações. 
Tocou trombone até a idade de 76 anos, tendo se apresentando em todos os teatros 
cariocas, inclusive no Teatro Municipal. Acompanhou músicos de renome em turnês e 
foi testemunha ocular de fatos inusitados. Um deles, relatou em sua entrevista, estava 
relacionado ao seu amigo pessoal, Carlos Gomes (1836 – 1896). O maestro, ao reger a 
ópera Salvador Rosa, errou totalmente a condução, fazendo com que a orquestra 
tomasse um rumo diferente. Alberto Barra, tocando a parte de primeiro trombone, 
manteve o tempo certo até que Carlos Gomes conseguisse perceber a falha e retomasse 
o andamento. Após a apresentação, em meio a abraços calorosos, o maestro saldou 
Barra, dizendo: “Ai salvato la Patria”. 

A pedido do entrevistador do periódico A Noite, Alberto Barra teve espaço 
para relembrar mais um fato histórico: os dias em que foi testemunha ocular na queda 
de Leopoldo Miguez (1850 1902) e na descoberta de Arturo Toscanini (1867 – 1957). 
Da Itália veio uma orquestra para ser regida por Miguez, na Ópera Lírica. Essa 
orquestra tinha nada menos que Toscanini no primeiro violoncelo. Nesta ocasião, o 
primeiro trombone titular não viajou para o Rio de Janeiro,  por isso, contrataram 
Barra para assumir o posto na temporada brasileira. Seguindo-se as apresentações em 
São Paulo, a atuação de Leopoldo Miguez  não agradou aos músicos, que achavam os 
andamentos moles, vagos e sem vida. O maestro se justificava, dizendo que seguia o 
andamento informado na partitura, porém a orquestra se manifestava contra, visto 
que a edição não era italiana e sim francesa, assim diziam: “fossem os franceses 
marcar a música francesa”. Concordando com os músicos a princípio no ensaio, 
Miguez voltou atrás em pleno concerto, fato esse que gerou a agressão do barítono Leri 
sobre o maestro. O cantor tentou de todo modo enforcar com as próprias mãos o 
responsável por comprometer sua cadência.  

Voltando ao Rio de Janeiro, Miguez pediu sua demissão no dia em que o 
teatro estava com a casa cheia para a récita da  ópera Aida, de Verdi.  O empresário, 
buscando a solução do problema, chamou o Sr. Superll para substituir, fato esse que 
gerou vaias e gritos.  Não vendo outra solução, o empresário retirou o substituto e 
percorreu a orquestra em busca de alguém que aceitasse o desafio de substituir 
Leopoldo Miguez, regendo a ópera Aida, diante de uma casa de espetáculo repleta e 
com um público nada satisfeito com a situação. Toscanini, com vinte anos de idade, 
aceitou o desafio. Deixando claro que nunca havia manuseado uma batuta, acabou por 

                                                           
40  Alberto Barra provavelmente cometeu um engano no nome do teatro. Se o combatente realmente 
participou, na década de 1860, das tropas do General Cialdini, é impossível ter sido contratado pela 
companhia do Teatro Provisório. O teatro foi construído em 1851 e nomeado, já em 1854, como Lírico 
Fluminense, vindo a ser demolido em 1875.  Ver AUGUSTO, 2010 pp.  115 – 117.  
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reger sem a necessidade de partitura, sendo ovacionado no final. Antes de partir para 
a Europa, onde se consagraria como maestro, Toscanini ainda regeu treze óperas no 
Rio de Janeiro. 

 

Fig. 2 – Informações retiradas em entrevista concedida por Alberto Barra no periódico A Noite 

 
Alberto Barra se tornou um pessoa muito respeitada entre seus pares, tendo 

tocado com celebridades da ópera como Enrico Caruso (1873 – 1921). Músico e 
empresário, foi um dos trombonistas com maior aparição nos periódicos do Rio de 
Janeiro do séc. XIX, trazendo à tona toda a dedicação pela música bem como seu 
empreendedorismo. Com uma carreira sólida no Rio de Janeiro, foi tesoureiro da 
Sociedade Orquestral do Rio de Janeiro41; e conselheiro42 e tesoureiro43 do Centro 
Musical do Rio de Janeiro, fazendo parte da diretoria cujo cargo de 2º secretário era 
ocupado pelo compositor Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959).  

Barra se orgulhava em dizer que cumprimentava todos os dias seu ilustre 
vizinho Verdi, em Gênova, na Itália. Na América, o músico não apenas cumprimentava 
personalidade, porém era convidado para eventos importantes e de especificidades 
distintas, indicando sua influência política perante a sociedade. Nos eventos 
relacionados ao métier musical, Barra tocou na missa de sétimo dia de Leopoldo 
Miguez44; representou o Centro Musical do Rio de Janeiro na missa de sétimo dia de 

                                                           
41 A Noticia, 30 e 31 de janeiro de 1903. Biblioteca Nacional. 
42 A Noticia, 24 e 25 de maio de 1915. Biblioteca Nacional. 
43 A Imprensa, 21 de maio de 1909. Biblioteca Nacional. 
44 A Noticia, 12 e 13 de julho de 1902. Biblioteca Nacional. 
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Anacleto de Medeiros (1866 – 1907)45; e fez parte da comissão que recebeu Alberto 
Nepomuceno (1864 – 1920) na oficialização da Associação de Músicos Profissionais,46 
no Centro Musical do Rio de Janeiro.  

Alberto Barra também esteve presente em missas de personagens 
influentes fora do meio musical. Seu nome foi relacionado entre os ilustres presentes 
na missa de sétimo dia do médico, jornalista e famoso revistógrafo Francisco Moreira 
Sampaio47 (1851-1901); na missa de trigésimo dia do ator Antonio Peixoto Guimarães 
( ... – 1910)48; e na missa de sétimo dia de Domingos Segreto (... – 1912)49. Participou 
ainda, como instrumentista integrante da orquestra do Centro Musical do Rio de 
Janeiro, da missa do escritor de teatro e empresário Souza Bastos (... – 1911)50. 

Contrapondo as informações já mencionadas, podemos perceber uma 
diferença substancial entre os dados mencionados por Barra - em sua entrevista ao 
periódico A Noite – e as informações noticiadas por terceiros em outros periódicos 
(conforme Figs. 2 e 3). 

Em relação aos compositores, informou que era amigo de Carlos Gomes e 
cumprimentava Verdi, seu vizinho, todos os dias. Entretanto, se esqueceu de Villa-
Lobos - seu colega de trabalho no Centro Musical do Rio de Janeiro - e Nepomuceno - 
recebido com honras por uma comissão na qual Barra fazia parte no dia da 
oficialização da Associação de Músicos Profissionais. Anacleto de Medeiros tampouco 
foi lembrado, e Miguez, esse sim mencionado, porém em um fatídico acontecimento 
em que uma orquestra italiana de ópera tinha se saído vencedora frente ao maestro 
brasileiro. Além do mais, Miguez havia dado lugar a Toscanini, que viria a se tornar 
um dos maiores maestros italianos.   

Barra, foi preciso ao relembrar fatos históricos de sua vida. Sua estreia nos 
palcos, quando tocou L'assedio di Leida, na Opera Lyrica da cidade italiana de Clena; 
as óperas que tocou recém chegado ao Brasil com a jovem Banda Real Italiana; o 
contrato, com direito a boa paga, pela Companhia do Teatro Provisório; e a estreia de 
O Guarani no Brasil. Porém o que nos intriga é o fato de não citar sua participação 
como músico contratado da Capela Imperial do Rio de Janeiro. Claro que a orquestra 
já não tinha o mesmo reconhecimento de outrora, e a música religiosa não cultivava 
na sociedade o mesmo sentido, todavia se tratava de um local de trabalho respeitado 
historicamente pela qualidade artística de seus membros. 

Um último fato no mínimo inusitado, é que Alberto Barra cita seu trabalho 
como empresário, pontuando os endereços de atuação e a maneira como aprendeu o 
ofício, porém não menciona nenhum trabalho administrativo relacionado às 
Sociedades Musicais, mesmo tendo participado da oficialização da Associação de 
Músicos Profissionais; ter sido conselheiro e tesoureiro do Centro Musical do Rio de 
Janeiro; e tesoureiro da Sociedade Orquestral do Rio de Janeiro. No fim de sua 
entrevista, cita o Centro Musical apenas por ter requerido, em 1923, uma pensão em 
face de sua invalidez declarada. 

As ações de Barra podem sugerir diversas justificativas: seu ciclo de 
amizade, o amor pela Itália - unificada durante seu trabalho como combatente no 2º 
Regimento -, o gosto musical, ou até mesmo o orgulho de ter vencido como 
empresário. Todavia, sem muito esforço, conseguimos entender que o fio condutor de 
toda essa trama é simplesmente um gênero musical: a ópera italiana. Ela está presente 

                                                           
45 O Século, 21 de agosto de 1907. Biblioteca Nacional. 
46 Correio da Manhã, 7 de agosto de 1908. Biblioteca Nacional. 
47 Jornal do Brasil, 10 de outubro de 1901. Biblioteca Nacional. 
48 Jornal do Brasil, 30 de marco de 1910. Biblioteca Nacional. 
49 O Século, 26 de marco de 1912. Biblioteca Nacional. 
50 A Imprensa, 9 de julho de 1911. Biblioteca Nacional.  
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nos cumprimentos de seu vizinho Verdi; em sua primeira apresentação nos palcos; na 
apresentações com a Banda Real Italiana no Brasil; no primeiro trabalho com 
contrato; no pagamento que permite o investimento na fábrica de chapéu de sol; no 
compartilhar de palco com os melhores cantores; no convite como 1º trombone de uma 
orquestra italiana; na descoberta do grande Toscanini; na amizade com Carlos Gomes; 
na estreia de O Guarani; e no tocar em todos os palcos, inclusive no Teatro Municipal. 

 

 

Fig. 3 – Informações sobre Alberto Barra retiradas de periódicos. 

 
Vale lembrar que Alberto Barra viveu a maior parte de sua vida musical no 

século XIX, em que a sociedade se via representada pela ópera. Segundo Carl 
Dahlhaus, a burguesia adotou a visão aristocrática da ópera séria como uma arte de 
prestígio e um significado de auto apresentação. No Brasil, os teatros de ópera foram 
construídos como verdadeiros monumentos, contrastando com a simplicidade da 
arquitetura colonial. Antonio Augusto relata que essas construções serviam como 
marco de modernidade, progresso, desenvolvimento e civilidade, e sua arquitetura 
interna fomentava a continuidade das diferenças. Uma ritualização da desigualdade, 
separando as pessoas livres e decentemente trajadas, nos camarotes e salões 
superiores. Eram verdadeiros espelhos, nos quais a sociedade poderia ver refletida a 
imagem idealizada de si mesma.  

É esclarecedor utilizarmos Pierre Bourdieu no contraponto entre a 
entrevista de Alberto Barra e sua trajetória de vida, encontrada nos periódicos. Fica 
notório que Barra perseguiu sua representatividade entre seus pares por meio dos 
cargos que ocupou como conselheiro, tesoureiro, e representante de sociedades 
musicais. Sua destreza maior, porém, veio do fato de iludir a todos, ao não ter atraído 
os holofotes da imprensa e da sociedade para suas questões políticas nos bastidores. 
O decano das sociedades musicais – por consequência o decano da representatividade 
e da legitimação ilusória - teve em destaque na seu entrevista, títulos mais óbvios. Foi 
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designado apenas como decano dos combatentes italianos, decano dos fabricantes de 
chapéus de sol e dos compradores de máquina de costura, e decano dos músicos, tendo 
relegado ao Centro Musical, apenas o dever de pagar sua pensão. 

O campo ilusório que Barra utilizou em sua entrevista, foi forjado por meio 
de sua representatividade política, tanto na música quanto na imprensa. De posse do 
direito de legitimação, determinou sutilmente o que era bom, e por fim, impôs quase 
de maneira imperceptível sua definição de produção cultural ideal, monopolizando o 
poder da ópera italiana como autoridade máxima de reconhecimento. E assim ficaram 
de lado todos aqueles que não faziam parte desta trama, deste fio condutor imaginário. 

Alberto Barra faleceu aos 84 anos, tendo tocado até 1923. Sua última 
apresentação se deu no Circo dos Touros, em um barracão na Rua do Senado, 
executando um drama musicado pelo músico compositor e teatrólogo Francisco de 
Assis Pacheco (1865 – 1937) . Foi casado com Josephina Barra ( ... – 1923)51 e teve três 
filhos: Leonilda Barra (casada com o jornalista Antonio Leal da Costa )52, Hercules 
Barra (funcionário da Inspetoria de Veículos) e Angelo Barra (cirurgião dentista do 
exército).53 Seu filho Angelo Barra chegou ao posto de capitão do exército54 e lhe deu 
dois netos: Milton Barra (tenente do exército) e Thales Barra (morto ainda criança)55.    

Em 1931, na Rua do Senado, 29, um ataque de uremia56 fez com que o 
decano entrasse para linhagem eterna da ópera. Chegou a ser socorrido pela 
Assistência Municipal e foi atendido pelo Dr. Ypiranga dos Guaranys, mas veio a óbito 
ao chegar no Posto Central de Assistência.57 A missa por sua passagem se deu na Igreja 
Nossa Senhora do Rosário, na Rua Uruguaiana58, cujo anúncio traria ainda novas 
informações sobre sua família, como a existência de bisnetos e de provavelmente mais 
uma filha. A missa, dizia o anuncio, foi a pedido de Angelo Barra (filho), senhora, 
filhos, nora e neto; Hercules Barra (filho) e senhora; Antonio Leal da Costa (genro) e 
senhora; Joaquim Alves Martins (genro), senhora e filhos; e demais parentes. 

Enterrado no cemitério São João Batista59, as notícias de sua morte o 
designavam como maestro, e faziam questão de lembrar: “foi contemporâneo de 
Carlos Gomes, seu amigo pessoal”. Viva a força da ópera italiana! 
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