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CHIQUINHA GONZAGA – UMA MULHER A FRENTE DO SEU TEMPO 
 

Prólogo 

Entra em cena uma atriz ansiosa. Enquanto se arruma olha insistentemente 

para os lados como se esperasse alguém. 

Rebeca – Boa tarde a todos! Boa tarde! Oi gente! Só um minuto de atenção. 

Daqui a pouco começaremos o espetáculo. Falta só eu terminar de colocar 

essa roupa e ajeitar um pouco a maquiagem que nós já começamos. (A parte)  

Ai, cadê esse povo que não chega. Só falta terem se perdido ou confundido o 

endereço, já vamos começar. (escuta o grupo chegando). Ai, graças a Deus! 

Senhoras e senhores, meninos e meninas é com grande prazer que a Cia. 

Brasileira de Histórias e Variedades tem a honra de apresentar... 

Entra em cena um grupo de foliões trajados com fantasias típicas de carnaval, 

como pierrôt´s  e colombinas tocando e cantando a marchinha Chiquita 

Bacana. Enquanto cantam a atriz, tenta em vão fazer com que parem falando 

por cima até que por fim consegue. 

Chiquita Bacana 

(Alberto Ribeiro / João de Barro) 

Chiquita Bacana 

Lá da Martinica 

Se veste com uma casca 

De banana nanica 

 

 

Não usa vestido 

Não usa calção 

Inverno pra ela  

É pleno verão 

Existencialista  

Com toda razão 

Só faz o que manda 

O seu coração. 

 

Rebeca – Parem, parem com isso! Mas que música é essa? 

Paulo– Ué, você não ouviu? Quer que a gente cante mais uma vez? Chiquita 

Bacana... 

Rebeca – Não, não! Eu estou perguntando por que vocês entraram cantando 

essa música. Vocês querem acabar com a nossa companhia. Justo nós que 

somos conhecidos pela qualidade e respeito às histórias que somos 

convidados a contar.  

Kika– Ora, mas quem é que está faltando com o respeito? 

Rebeca– Vocês! Vocês confundiram tudo. Essa música não é da Chiquinha. 
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Paulo– É claro que é. Você não ouviu? Quer que a gente cante de novo? 

Chiquita Bacana... 

Rebeca– Não, não. Parem! Vocês só podem estar doidos. Nós fomos 

chamados aqui hoje pra contar a história da Chiquinha. A grande compositora e 

maestrina Chiquinha Gonzaga e não Chiquita Gonzaga, nem muito menos 

Bacana, né? 

Kika– Mas ela não era bacana? 

Rebeca– Ora, é claro que era, mas depois essa música nem é dela. Essa é 

uma marchinha do Braguinha que já fez muita música pra carnaval. Essa aí ele 

fez com o Alberto Ribeiro. Mas hoje não é a história do Braguinha e sim sobre 

a Chiquinha. Ai, eu não acredito que vocês não estudaram o texto. 

Kika– Calma! Calma! Nós sabemos que essa música não foi feita pela 

Chiquinha Gonzaga, a personagem principal da nossa história de hoje. 

Paulo– E sabemos também que ela não foi feita em homenagem a ela, mas é 

que nós estávamos pensando, sabe, você já prestou atenção na letra? 

Rebeca– Já. Quero dizer acho que já. 

Kika– Não! Acho que não. Chiquita Bacana é a própria Chiquinha. É a alma 

livre de uma mulher a frente do seu tempo, que ousou voar mais alto sem se 

preocupar com o risco da queda, sem medo de cair. Como muitas outras 

mulheres, famosas e desconhecidas, que lutaram e lutam até hoje por direitos 

iguais  

Paulo– É certo que Chiquinha não se vestia com uma casca de banana nanica. 

Aliás, era até bem discreta e comportada na maneira de vestir, mas Chiquinha 

não obedecia a ninguém. Só fazia o que o seu coração mandava. 

Rebeca – Entendi. Então, vamos contar a história dessa nossa heroína, 

esquecida durante tanto tempo. Chiquinha só não foi mesmo esquecida pelo 

Carnaval, pois sua marchinha “Ó abre alas” nunca deixou de ser tocada, ainda 

que muitos não saibam até hoje que foi ela que a fez. 

Paulo – Então, vamos abrir alas para nossa Chiquita, nossa querida Chiquinha, 

a dama da música, do teatro e do carnaval. A mulher que veio ao mundo pra 

mudar a ordem das coisas, pra provar que existem outras maneiras de se 

pensar e de agir, provar que respeito não quer dizer obediência e que para o 

amor não há regras e nem limites. Abram alas! 

Cena 1 

 No final da canção a atriz pega um papel e um lápis como se estivesse 
compondo. Solfeja a melodia de “ Ó abre alas”.  
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Atriz – Terminei! Vou já levar para o cordão Rosa de Ouro. Tenho certeza de 
que vão gostar. 

Atriz/ Chiquinha sai. Entra ator e atriz 2 discutindo com os músicos. 

Ator – Não vai dar! Não vai dar não. O Povo não agüento mais. Todo ano 

essas mesmas musiquinhas de sempre. O nosso cordão já tocou cantigas de 

roda, hino nacional e até música de enterro. Só tá faltando agora hino de time 

de futebol. 

Atriz 2 – Já sei, e se a gente cantar a Chula do velho? 

Ator – Você está me propondo que a gente cante a Chula do velho? Pelo amor 

de Deus, ninguém agüenta mais a chula do velho. 

Atriz 2 – Ah, eu gosto da Chula do velho... “Ô raio, ô sol/ suspende a lua/ 

bravos ao velho/ que está na rua”. 

Ator – Ah, é? Você gosta? Então pode ficar pra você, que aqui no Cordão Rosa 

de Ouro, o cordão mais famoso do Andaraí é que não vamos tocar. Eu prefiro 

até acabar com o cordão! 

No meio do diálogo chega a atriz com papel na mão e fica tentando falar 

enquanto os dois discutem. 

Atriz – Mas o que é isso? Acabar com o cordão Rosa de Ouro? 

Ator – Oi, Dona Chiquinha! Eu nem via que a senhora estava aí. Como tem 

passado? 

Atriz – Eu vou muito bem, mas parece que o Cordão Rosa de Ouro é que não 

está muito bem, não é? 

Ator – Ora, não é nada! Não é nada Dona Chiquinha, não se preocupe! 

Atriz 2 – Não está nada bem mesmo, Dona Chiquinha. Esse cabeça dura 

prefere acabar com o cordão do que aceitar tocar a tocar a Chula do velho... “Ô 

raio, ô sol/ suspende a lua/ bravos ao velho/ que está na rua”. 

 Atriz – Ora, mas se o problema é música, então não tem mais problema. 

Ator e Atriz 2 – Não? 
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Atriz – Claro que não! Pois eu trouxe aqui justamente um presente pra todos 

vocês. 

Atriz 2 – O que é? 

Ator - O que é Dona Chiquinha? 

Atriz 2 - Ai, eu adoro presentes! 

Atriz – Uma canção! 

Ator (pegando a letra e solfejando) - Mas que magnífica! Que música original! 

Dona Chiquinha a senhora é um gênio! Muito obrigado! Nenhum bloco tem 

uma canção especialmente feita pra ele. Nós do Rosa de Ouro seremos os 

primeiros. (a parte) Eu tenho certeza que essa música vai fazer muito sucesso 

no carnaval e será lembrada mesmo daqui a cem anos. 

(Confusão) 

Atriz 2 – Para! Para! Peraê, só tem um probleminha! 

Ator – O que é? 

Atriz 2 – Gente, ainda não existe carnaval com música de carnaval. Os blocos 

só tocam músicas conhecidas. Ninguém nunca fez isso. Ainda faltam uns vinte 

anos para surgir a música de carnaval. Por enquanto só podemos tocar aqui 

mesmo. 

Ator – E você quer tocar onde? Na lua? Ora, vai tocar a Chula do velho! Olha, 

me desculpe Dona Chiquinha, a música é maravilhosa! Obrigado! Muito 

obrigado! Com essa canção pode se dizer que a senhora inaugura o carnaval. 

Cena 2 

Kika – Ah, mas essa história começa no ano de 1847, ano em nasce Francisca 

Edwiges Neves Gonzaga. 

(Atrizes fazem som de choro de bebê. Atores apresentam essa parte 

manipulando objetos que representem os personagens ou utilizando bonecos. 

A cena é fechada em uma mesa ou bancada). 
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Rebeca – Chiquinha era filha de Rosa... 

Paulo – E Rosa era filha de Tomásia, que era negra, e escrava. 

Kika e Rebeca – E o que é escravo? 

Paulo – Escravo é uma pessoa que é propriedade de outra pessoa, não é livre, 

não pode fazer o que quer, não pode ir onde quiser e tem que obedecer à 

vontade do seu dono, como se fosse um objeto; um escravo pode ser 

comprado, vendido ou dado de presente. 

Kika – Uma pessoa podia ser dona da outra? 

Rebeca – Que horror! Isso existia mesmo? 

Paulo – Ainda existe, mas é que hoje é crime. Se alguém for pego 

escravizando outro alguém vai preso na hora, pelo menos essa é a lei... 

Rebeca – Mas vamos voltar pra história de Chiquinha... Dona Rosa se 

apaixonou por um oficial do Exército Imperial, seu José Basileu, que era de 

família nobre e parente do grande herói nacional Duque de Caxias. Um amor 

que parecia impossivel! Mas ele teve e a ousadia de se casar com Rosa. 

Kika – José e Rosa já tinham outros filhos e teriam outros além de Chiquinha: 

Mamede, Joana, Tomásia, Juca, José Carlos, Feliciano... 

Paulo – Dona Rosa por ser filha de escrava não teve a oportunidade de 

estudar, já o Sr. José Basileu que era de família nobre teve muitas aulas e 

desde cedo tratou de cuidar da educação de Chiquinha e dos irmão dela. 

Rebeca - Além de aprender a ler, escrever, fazer contas e também aprender 

várias linguas; o pai quis que ela estudasse música, pois era comum naquela 

época que toda mocinha estudasse piano. 

Kika – Para isso contratou um professor. O maestro Lobo. 

Rebeca  – Muito a contragosto na verdade, pois preferia que fosse uma 

professorA mulher. 
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Paulo – É, mas Chiquinha não aprendia música só com o Maestro Lobo não, 

aprendia também com o tio e padrinho Antonio Eliseu que era um excelente 

flautista amador. 

Kika – No natal de 1858 o tio Antonio decidiu animar a festa. Chiquinha tinha 

11 anos e apresentou ao tio a sua primeira composição: “Canção dos 

Pastores”. 

Rebeca - Ele não perdeu tempo, pediu logo pra Juca, irmão de Chiquinha que 

tinha 9 anos, escrever alguns versos. Depois ensaiou a canção com toda a 

criancada da casa. Eles se apresentaram na noite de natal, pra toda a familia 

antes da ceia. 

Canção dos Pastores (colocar uma letra. É uma Loa sobre o menino Jesus). 

Paulo – E estava feita a estréia de Chiquinha Gonzaga. Muitas outras músicas 

brotariam da alma dela ao longo dos anos, músicas de todo tipo, para rir e para 

chorar, para seduzir e para dançar. Músicas que iriam mexer com a cabeça das 

pessoas e também com os pés, é claro!  

KIka  – Mas peraí, essas musicas não brotaram com toda essa facilidade! 

Rebeca – Essas musicas brotaram a custo de muito suor e Chiquinha teve que 

abrir mão de muita coisa pra ter tempo de estudar e dedicar-se à sua música. 

 Começa a tocar Atraente. 

Cena 3 

Atores deixam a mesa e os adereços e se encaminham para o proscênio 

dançando. O ator dança ora com uma ora com outra atriz. Enquanto uma narra 

a outra dança. 

Kika – Numa época em que a dança era mal vista, os pares tinham que dançar 

tão longe um do outro que dava até pra passar um caminhão no meio. Bem 

exageros à parte, o fato é que mesmo a valsa era considerada imoral por 

muitos senhores. O simples fato do homem tocar com a mão a cintura da 

mulher já era motivo de escândalo. 
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Rebeca – Que dizer então das danças dos negros escravos que trouxeram 

seus ritmos da África? Ritmos conduzidos por tambores que faziam até estátua 

se mexer. Danças que ao invés de afastar os corpos os uniam, num movimento 

conhecido como umbigada. Não preciso nem explicar por que, né? Nessa 

dança os umbigos se juntavam. E nessa hora o escravo deixava de ser 

escravo. Deixava de ser patrimônio do senhor. Enquanto dançava ele era livre, 

seu corpo era livre, sua mente era livre, sua alma era livre... 

Kika – Aos poucos essa dança ganha os salões. Deixa de ser somente dos 

negros e cai no gosto dos brancos. O maxixe era a dança do momento. Alguns 

padres e bispos chegaram a proibi-la aos cristãos, mas o povo, debochado que 

só, aproveitou a oportunidade pra fazer graça: Se o Santo Padre soubesse 

Rebeca -  O gosto que o tango tem 

Paulo - Viria do Vaticano 

Todos - Dançar maxixe também! 

*(Dançam) 

Rebeca – Pois é justamente essa a música que vai interessar Chiquinha. 

Música que chega aos seus ouvidos desde cedo 

Kika - Sons que vinham da rua através do assobio de quem passava, dos 

vendedores ambulantes que cantavam pra vender seus produtos, dos músicos 

de rua 

Paulo - E talvez também pelas canções que a mãe e a avó cantavam enquanto 

trabalhavam ou das suaves melodias que sussurravam ao pé do seu ouvido 

para niná-la na hora do sono. 

Canção iorubá.  

Cena 4 

Paulo – Para dominar o espírito inquieto de Chiquinha o Sr. José decidiu que o 

melhor seria ela casar logo cedo pra ver se tomava jeito. Ela tinha apenas 16 
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anos. Não tinha escolha. Nessa época era o pai que decidia quando e com 

quem a filha iria casar. 

Rebeca - O importante era ser de boa família, o que queria dizer ter dinheiro. 

Feio ou bonito, velho ou novo, pouco importava. Gostando ou não a moça tinha 

que casar. 

Kika - Para Chiquinha o pai escolheu o Senhor Jacinto que até era um homem 

bem bonito e charmoso. Ele tinha muitas terras e poderia dar uma vida 

confortável para Chiquinha, eles foram feliz por um tempo, tiveram três filhos  

Rebeca - Mas o que ele tinha de bonito tinha de ignorante. Não fosse um 

homem, seria um cavalo. Imaginem que ele obrigou Chiquinha a ir com ele pra 

a guerra, com um filho pequeno e deixando a outra filha com os avós. Ele fez 

tudo isso por ciúmes, ele morria de ciúmes do piano de Chiquinha e o 

considerava um forte rival. 

(Começa uma cena de pantomima de Jacinto contra o piano. Ele puxa 

Chiquinha para um canto, tenta distraí-la, mas ela sempre volta para o piano. 

Jacinto propõe uma luta de boxe e acerta o piano machucando a mão. Vai dar 

um tapa no piano, roda e cai no chão, joga capoeira, escorrega e vai para o 

chão novamente. Jacinto irritadíssimo levanta e brada) 

Paulo (Jacinto) – Ou o piano ou eu! 

Kika – A resposta de Chiquinha é direta e não deixa dúvidas: 

Rebeca (Chiquinha) – Pois, senhor meu marido, eu não entendo a vida sem 

harmonia. Eu fico com o piano. 

Ator sai enfurecido. 

Cena 5  

Kika – Agora Chiquinha podia se dedicar a sua música! Viver para ela! 

Rebeca  - E viver dela, pois Chiquinha tinha ganhar dinheiro e a única coisa 

que sabia fazer  era a música! 
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Kika – É verdade, com a separação, ela não tinha mais o conforto 

proporcionado pelo marido e também não podia contar com a ajuda do pai, que 

não entendeu a sua escolha e decidiu nunca mais falar com ela.  

Rebeca  - Mas esse não era o maior dos problemas, Chiquinha não pode ficar 

os seus filhos, nem acompahar o crescimento deles,  os filhos ficaram com 

Jacinto e com os avós; era hora dela seguir só. Só com a música. 

Paulo – Para se sustentar Chiquinha precisou trabalhar. Sua vida até então 

tinha sido um mar de rosas, com muito conforto. Nada lhe faltava. Mas tempos 

difíceis estavam por vir... 

Rebeca (Chiquinha conversando com o piano) – Agora sou só eu e você meu 

piano. Você para mim nunca foi mera distração, mas agora será meu 

instrumento de trabalho. Se não tive sorte no amor, serei feliz com a minha 

música. 

Kika – Felizmente Chiquinha já conhecia alguns músicos. Um deles, dos mais 

respeitados músicos da época gostava muito dela e já tinha até lhe dedicado 

uma composição carinhosamente chamada de  

Todos - “Querida por todos”. 

Paulo (Vestindo-se de Callado) – O músico era Joaquim Callado, mas de 

calado ele não tinha nada, pois era um grande cortejador de mulheres (ator 

coloca um chapéu, pega uma flauta e beija a mão das atrizes), um galanteador, 

mas acima de tudo um dos maiores flautistas de sua época, conhecido também 

como o criador do choro. 

Rebeca - Assim como Chiquinha, Callado tinha sangue negro em suas veias. A 

herança africana estava em sua pele, em seu cabelo e também em sua 

música. (Callado fica ao lado dos músicos). 

 Kika (Chiquinha) – Callado! Callado!  

Paulo (Callado) – Chiquinha, não acredito que você veio. Como tem passado 

minha querida? 
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Kika (Chiquinha) – Ai, não tem sido fácil, mas eu não estou arrependida. Estou 

dando aulas para sobreviver, mas ainda preciso de mais alunos. 

Paulo (Callado) – Claro Chiquinha! Sempre aparecem lá no Conservatório onde 

dou aula pais procurando professoras de piano para suas filhas. Eles não 

gostam muito de professores. Eu vou mandar essas alunas pra voce (riem) 

Kika (Chiquinha) – Mas não foi só por isso que vim. É que essa noite sonhei 

com uma música. A melodia não saiu mais da minha cabeça e precisei 

assobiá-la o dia inteiro para não esquecê-la. 

Paulo (Callado) – E como ela é? 

Atriz solfeja a primeira parte. Os músicos repetem a melodia e aos poucos 

começam a tocar a música. 

Rebeca – A atraente melodia logo envolveu todos os músicos presentes. 

Primeiro Callado, depois Joana, depois Tonico, entrou também na boca dos 

violões e cavaquinhos que imediatamente a seguiram. A música escapou pelas 

portas que estavam abertas por causa da quente noite de verão e solta nas 

ruas a melodia correu livre por todos os lados penetrando em cada brecha que 

encontrou. As pessoas se debrucavam nas janelas, estavam curiosas para 

saber de onde vinha aquela atraente melodia. Entrou até no buraco do sapato 

de um mendigo e ele sem perceber dançou. Por baixo da batina o padre 

também saracutiou! As pessoas que passeavam nas ruas e escutavam a 

melodia paravam e sorriram. 

Paulo (Callado) – Atraente! Que belo choro. Vamos tratar já de publicá-lo para 

que todos possam conhecer a música de Chiquinha Gonzaga, a mais nova 

compositora da cidade. Estamos as vésperas do Carnaval, não havia melhor 

hora pra essa música nascer Chiquinha. Parabéns, minha querida, que venham 

outras. E aproveitando a oportunidade eu que queria te fazer um convite. 

Kika  (Chiquinha) – Pois faça meu amigo. Vindo de você eu já aceito sem nem 

saber o que é. 

Paulo (Callado) – Estou precisando de um pianeiro para o meu conjunto, o 

Choro Carioca, ou Choro do Callado como é mais conhecido. Você topa? 
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Kika (Chiquinha) –  Meu amigo, é claro que eu topo. Você é um anjo no meu 

caminho. Obrigada! 

Cena 6 

Rebeca – E Chiquinha começou a sua carreira de pianeira, como eram 

chamados os pianistas de choro na época. Além disso, seguia dando aulas de 

piano e continuava compondo a todo vapor. Em pouco tempo Chiquinha já era 

conhecida em toda a cidade. 

Paulo – Mas se por um lado havia quem festejasse a cada nova composição de 

Chiquinha, que a aplaudisse após cada apresentação, havia também os que 

não a toleravam. 

Kika (Velha) – Imagine, uma mulher no meio de um monte de homens. 

Certamente não é moça de família! 

Rebeca (Velha) – Pois não sabe, dizem que largou o marido e os filhos pra se 

entregar a boemia. E você já ouviu as músicas dela? Um escândalo! Dizem 

que faz até padre dançar. 

Kika (Velha) – Que horror! Valha me Deus! É um absurdo! E tem mais, soube 

que ela não usa nem chapéu. Onde já se viu, uma mulher sair de casa sem 

chapéu? No lugar, parece que só coloca um lenço na cabeça. Onde já se viu? 

É uma falta de respeito! 

Rebeca (Velha) – Pois outro dia, me disseram, que essa tal Chiquinha estava 

de passagem pela rua do Ouvidor, quando uma senhora de respeito da nossa 

sociedade não aguentou aquele descaramento e arrancou-lhe da cabeça o 

lenço, o que fez muito bem. Pois, você acredita que a tal Chiquinha ainda teve 

a cara de pau de puxar o lenço de volta, tornar a colocá-lo na cabeça e por fim 

chamou a digníssima senhora de feia? 

Kika (Velha) – Feia? 

Rebeca (Velha) – Feia! 
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Kika (Velha) – Meu Deus, que horror! Que horror! Onde vamos parar? Daqui a 

pouco as mulheres vão querer usar calças como os homens, trabalhar fora, 

votar... 

Paulo – E se a maledicência e a agressão direta nas ruas já eram motivos 

suficientes para importunar a paz de Chiquinha, um outro problema ainda maior 

estava por vir. 

Rebeca - O que garantia a sobrevivência de Chiquinha era tocar no conjunto de 

Callado, o seu anjo amigo, mas acontece que um dia o flautista decidiu ir tocar 

no céu. 

Paulo - Parece que os anjos estavam formando um conjunto de choroe o nome 

de Callado foi o mais cotado, pois não existia flautista como ele nem na terra e 

nem no céu. 

Kika - Callado foi embora cedo e deixou com Chiquinha a missão que tinha 

iniciado: abrasileirar a música que se fazia aqui que ainda seguia muito os 

padrões europeus. Chiquinha já tinha entendido as lições de Callado e sua 

música já tinha a influência dos batuques e das melodias dos negros. 

Paulo - Ela neste momento teve que se virar para não morrer de fome. Além 

das aulas de piano também passou a ensinar canto, francês, geografia, história 

e português. Mas suas composições continuavam a fazer sucesso e sua fama 

aumentava cada vez mais. 

Cena 7  

Atriz – Fama? Em uma época que não existia internet, nem televisão e nem 

mesmo rádio, como é que vocês acham que as pessoas podiam conhecer um 

artista? Havia um lugar que era frequentado e aclamado por todos, que 

consagrava todo artista nesta época, onde ele podia conquistar um público 

maior e que este lugar era o Teatro. 

Atriz 2 - Em 1885 Chiquinha estréia como maestrina. Vocês sabem o que é 

uma maestrina? 
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Atriz - Esse termo nunca havia sido usado antes, pois só existia até então 

maestros, e maestros são aquelas pessoas que ficam a frente das orquestras 

conduzindo os músicos. São também chamados de regentes. Chiquinha foi a 

primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. 

Atriz 2 - Chiquinha estreou como maestrina na peça “A corte na roça”. Ela teve 

muitas dificuldades nessa primeira montagem... 

Ator (regente) – Sra Chiquinha, eu acho que teremos que cortar um pouco 

dessa partitura que a Sra escreveu, tá muito longo, enfadonho e não temos 

tanto tempo pra ensaio. 

Atriz – Já que vai cortar eu preciso sair mais cedo hoje, não posso ficar até as 

seis 

Atriz 2 (Chiquinha) – Mas fui eu quem escreveu esta música, não o senhor; 

respeite o meu pensamento! 

Atriz – Dona Chiquinha, fica tranquila no final tudo sai bem. 

Ator (Narrador) – A “Corte na roça” estreou com pouco público, mas quem 

estava lá, gostou muito e pediu bis no final. A música de Chiquinha foi 

aplaudida e a esse sucesso muitos outros se somariam. Chiquinha fundava 

uma música verdadeiramente brasileira e isso era uma grande conquista para 

todos nós. 

Atriz 2 – A condição de maestrina conferia a ela um maior respeito. 

Rapidamente ela se tornarnou uma importante autora de música para teatro, 

pois sua música se identificava com o gosto do povo. Sua inspiração partia 

dele, não tinha como não agradar. 

Atriz – A sua fama aumentava a cada ano. Todos queriam a sua música.  

Atriz 2 -Ela já era agora uma senhora de quase cinquenta anos. Os anos mais 

sofridos de pobreza tinham passado já há muito tempo. Era hora de colher os 

frutos das sementes a tanto custo cultivadas.  

Ator – Mais o maior sucesso de Chiquinha Gonzaga ainda estava por vir: 

Forrobodó. (Cantam Forrobodó de massada) A peça mostrava personagens 
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populares falando gírias e até uns palavrõesinhos, mas o povo gostou daquilo, 

achou-a muito divertida. E a peça que era para durar apenas uma semana 

ficaria muito tempo em cartaz, nada menos do que 1500 apresentações. 

Atores representam um trecho da peça e em seguida cantam o tema principal. 

Cena 8 

Enquanto as atrizes narram, o ator muda adereço para fazer todos os homens. 

Atriz 2 – Se o coração de Chiquinha estava cheio de música,  no entanto 

continuava só... sem marido, sem os pais e sem os filhos que nunca a 

procuraram. Quer dizer, apenas um. João Gualberto. Esse filho assim que 

cresceu um pouco procurou a mãe e nunca a abandonou por toda a vida, 

embora já tivesse agora a sua própria família. Mas Chiquinha atravessou 

grande parte da sua vida sem um verdadeiro companheiro que compreendesse 

a sua alma inquieta e apaixonada. Depois de sair de casa, ainda muito moça 

nova, deixando o ciumento Jacinto pra trás... 

Ator – ou eu ou o piano! 

Atriz 2 – Bem, Chiquinha conhece o amor pela primeira vez. Tratava-se de 

João Batista de Carvalho, ou Carvalhinho como era conhecido. Um engenheiro 

jovem, rico e muito bonito. Ao contrário de Jacinto, João era alegre e adorava 

música e dança. Com ele chiquinha  viveu uma linda história de amor que 

resultou na menina Alice, filha do casal. O ciumento Jacinto, quando descobriu 

ficou furioso e recorreu a igreja.  

 

Ator (Jacinto)- Eu quero o divórcio! O divórcio! 

Atriz – Divorcio é quando as pessoas se separam porque não se amam mais e 

isso é escrito em um papel. Hoje em dia todo mundo pode casar e se divorciar 

quando quiser, mas a 100 anos atrás isso era impossível. Mesmo que o amor 

acabasse, que o casal não se respeitasse e que vivesse brigando, mesmo 

assim, teria que ficar junto pro resto da vida. Mas mesmo sendo proibido 

Jacinto conseguiu o divorcio recorrendo ao padre, ao Bispo e até ao papa se 

fosse preciso e dessa maneira se separou definitivamente de Chiquinha, que 

em sua defesa disse apenas: 

Atriz – Eu não podia mais suportar os maus tratos de Jacinto e por isso sai de 

casa e fui procurar lugar que pudesse viver em paz. 
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Ator – E eu nunca mais quero te ver Chiquinha! Nem pintada a ouro! 

Atriz 2 – E de fato nunca mais se viram, mas no fim de sua vida Jacinto, que 

era tão rico,  perdeu todo o dinheiro e não tinha onde cair morto.  

Atriz 1 –  ( num tom de fofoca) : Não tinha mesmo, pois não foi justamente 

Chiquinha que pagou o seu enterro!  

Atriz 2 - Mas voltando ao Carvalhinho... um dia, não se sabe porque, ele foi 

embora. Chiquinha ficou triste porque ele entendia sua alma musical. Dizem 

que ela nunca o esqueceu. Depois disso, só o trabalho a preenchia, e os 

amigos, é claro, que a ajudaram muito na sua carreira. Primeiro foi Callado, 

como já vimos (ator faz Callado) dando força nos primeiros momentos. Mais 

tarde o grande maestro Carlos Gomes que com seu reconhecimento fez com 

que todos a respeitassem (ator). Por fim, Francisco Braga, compositor 

conhecido da época que admirava e apoiava Chiquinha publicamente. 

Contudo, a vida reservava a nossa heroína uma inesperada surpresa. 

Ator coloca adereço de Joãozinho e atriz de Chiquinha. 

Ator – Senhora Francisca! 

Atriz – Sou eu. Como posso ajudá-lo meu jovem? 

Ator – Na verdade sou eu que vim ajudá-la. Fui colocado a sua disposição para 

ajudá-la a preparar o concerto do nosso estimado clube Euterpe. 

Atriz – E você entende de música? Quantos anos tem? 

Ator- Eu tenho 16 senhora Francisca. Mas sou apaixonado por música, 

especialmente pela sua. Sou um pianista amador. Não tenho pretensões de ser 

como a senhora, mas só de estar a seu lado já é motivo de grande alegria para 

mim. 

Atriz – Ora, você é muito gentil. O prazer será meu. 

Ator – Não maior que o meu senhora Francisca. Ouvir a sua música é quase 

tão bom quanto olhar a senhora. Eu já tinha ouvido falar, mas não imaginava 

que fosse tão bonita e atraente como a sua música. 

Atriz – Ora, e você é bastante ousado hein rapaz! Eu tenho 52 anos, sou uma 

senhora de respeito com idade para ser sua mãe, quem sabe até avó. 

Ator – Pois se assim procedo senhora Francisca, não é por desrespeito, mas 

por amor. Eu quero passar o resto dos meus dias a seu lado. 

Atriz- Mas que atirado! Eu já sou uma senhora. Em breve serei uma idosa. 

Continuará a me amar quando eu for uma velhinha? 
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Ator – Digo e repito. O meu amor pela senhora é eterno, se depender de mim 

jamais nos separaremos. 

Atriz 2 – A promessa estava feita e Joãozinho realmente ficou ao lado de 

Chiquinha até ela envelhecer e depois morrer. Ficou com ela até mesmo 

depois da morte, organizando tudo o que ela deixou, preservando sua memória 

o que era uma forma de sentir aina a sua presença. Não fosse por ele pouco 

ou nada saberíamos sobre a história de Chiquinha Gonzaga. 

Cena 9 

Atriz – Mas nenhum história sobre Chiquinha Gonzaga estaria completa se não 

estivesse incluído nele a sua luta pela justiça, pela liberdade e pela igualdade 

de direitos para todos. 

Atriz 2 – Como já dissemos no início dessa história, Chiquinha nasceu em uma 

época em que os homens escravizavam outros homens que eram obrigados a 

trabalhos forçados. Mas muita gente era contra isso e Chiquinha era uma 

delas. Chegou a vender suas músicas de porta em porta  para juntar dinheiro 

para libertar um escravo chamado Zé da Flauta, que ela gostava muito. 

Emprestava também o seu talento participando de festivais para arrecadar 

dinheiro para comprar a alforria, a liberdade de outros escravos. 

Ator – Da mesma forma que lutou pelo fim da escravidão, a abolição da 

escravatura, Chiquinha lutou depois pela República. Queria que no Brasil 

tivesse um presidente como tem até hoje e não mais um imperador. 

Infelizmente Chiquinha não demorou a perceber que os papéis mudam, as 

caras mudam, mas o explorador nunca deixa de existir. 

Atriz – Mas isso não a fazia desanimar. Ela nunca fugiu de uma luta. Sabia que 

era preciso brigar pelo que acreditava, pelo que julgava certo. Foi assim no 

início e seria assim até o fim. Uma das sua maiores contribuições foi a criação 

da SBAT. 

Atriz 2 – Bate em quem? 

Atriz – SBAT. É uma sigla que significa: Sociedade Brasileira de Autores 

Teatrais. Antes de ser criada essa sociedade, os compositores e autores eram 

explorados pelos empresários que ficavam com todo o dinheiro e ganhavam 

em cima do talento dos artistas. 

Atriz 2 – Uma das situações que fizeram Chiquinha tomar coragem para fundar 

a SBAT foi quando estava de viagem pela Europa e viu muitas de suas 
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músicas sendo vendidas sem que ela tivesse autorizado e consequentemente 

sem ela receber nada por isso. 

Atriz / Chiquinha – Mas que absurdo! Quem autorizou vender as minhas 

músicas aqui? Quem está ganhando com isso? 

Atriz 2 – E assim que chegou no Brasil foi logo tratar desse assunto. 

Atriz / Chiquinha (bate palmas) – Sr. Figner! Sr. Figner! Eu preciso falar com o 

senhor. 

Ator coloca cartola de empresário. Está nervoso. 

Ator (para atriz 2) – Diga a ela para se acalmar. Que deve ter havido algum 

engano. 

Atriz 2 se dirige a Chiquinha. 

Atriz 1 / Chiquinha – Pois lhe diga que não houve engano algum. Que eu vi 

com os meus próprios olhos a música nas prateleiras. Quem lhe deu o direito 

de vender a minha música fora do Brasil e ficar com todo o dinheiro da venda? 

Isso se chama roubo, diga isso a ele. 

Atriz 2 se dirige a ator. 

Ator – Pois convide ela para um almoço. Diga que poderemos conversar 

melhor... 

Atriz 2 se dirige a Chiquinha. 

Atriz 1 / Chiquinha – Pois diga a ele que eu não estou com fome, que aliás eu 

estou muito bem alimentada. O que eu quero são meus direitos! 

Atriz 2 se dirige a ator. 

Ator – Diga a ela que... 

Atriz 2 – Ah, falem vocês! Eu não aguento mais! Tão pensando que eu sou 

telefone, é? 

Sai atriz 2. 

Atriz 1 / Chiquinha – Melhor assim. Agora somos eu e o senhor. Trate de pagar 

tudo o que me deve. 
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Ator - Calma! Calma, D. Chiquinha! Aqui está! (entrega uma nota). 

Atriz 1 / Chiquinha – Só isso? Isso é muito pouco. O senhor me deve 15 contos 

de réis. 

Ator – Quinze? 

Atriz 1 / Chiquinha – Sim, e outros quinze para a Casa Buschmann & 

Guimarães que cuidam dos interesses das minhas músicas. 

Ator – Mais quinze? Trinta? Trinta contos de réis? Assim eu vou a falência! 

(entrega um maço de dinheiro a Chiquinha). 

Atriz 1 / Chiquinha – Eu estou cansada de ser explorada, de trabalhar para os 

outros. E sei que muitos dos meus amigos passam pela mesma situação, mas 

agora com a SBAT... 

Ator – Bate em quem? Em mim, D. Chiquinha? 

Atriz 1/ Chiquinha – SBAT – Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Com a 

SBAT acabou a mamata de vocês empresários. Vocês vão ter que pagar o 

valor justo para os autores ou se preferirem, escrevam vocês as músicas e as 

peças de teatro. 

Ator – O que? Eu escrever? Mas D. Chiquinha eu não sei escrever nem receita 

de bolo. Quanto mais música! Quanto mais música D. Chiquinha! (Sai 

lamentando). 

Atriz 2 – E no dia 27 de setembro de 1917 foi criada a Sociedade Brasileira de 

Autores Teatrais, a SBAT, que até hoje defende os direitos dos autores dos 

empresários, mas também de muita gente que movida por má-fé vende a 

música e até obras inteiras de outros compositores como se fossem sua, como 

foi o caso do senhor Norberto Teixeira que apresentou na Bahia uma peça 

chamada Juraci que era na verdade uma cópia d a peça Juriti, de Chiquinha 

Gonzaga. Mas felizmente o larápio foi pego a tempo. A SBAT foi sempre grata 

a Chiquinha e em 17 de outubro de 1925, quando a maestrina completava 78 

anos, resolveu homenageá-la inaugurando no salão de honra o retrato da 

maestrina. Chiquinha recebeu muitas cartas, muitas flores e muitos discursos 

nesse dia, o que a deixou muito feliz. 

Ator (discurso) – Chiquinha Gonzaga é a heroína maior da música brasileira. 

uma alma inquieta, incansável. Não fosse ela e a música do Brasil estaria ainda 

carregada de sotaque estrangeiro.  Escreveu dezenas, centenas de músicas. 

Chiquinha Gonzaga não é só uma mulher. Não é só uma compositora. Não é 

só uma maestrina. Chiquinha Gonzaga é um vulcão! 
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Cena 10 

Ator – E como um vulcão ela derramou a quente lava que era sua música que 

derretia até gelo, que esquentava até pinguim, que aquecia mesmo os 

corações mais frios. 

Atriz 2 –  A cada nova composição de Chiquinha, havia um forte rebuliço nas 

casas de família, nos clubes dos ricos e dos pobres. As moças não dançavam 

senão aos repeniques que Chiquinha escrevia, os rapazes presenteavam as 

namoradas com músicas de Chiquinha e nos cafés e no Carnaval lá estava a 

música de Chiquinha presente. Por toda parte onde a gente topasse um cego a 

tocar sua rabeca ou assobiar na flauta, ouvia-se infalivelmente a música da 

famosa Chiquinha Gonzaga. 

Atriz – Em 1933, aos 85 anos ela escreve sua última música, a opereta Maria. 

Dois anos depois, no dia 28 de fevereiro de 1935, às seis da tarde, Chiquinha 

se despediu da vida. Parece que estavam precisando de uma pianeira lá no 

céu, pois o Nosso Senhor não queria mais só ouvir o choro do grupo de 

Callado. Queria também se divertir com o teatro, queria requebrar com os 

maxixes de Chiquinha e se jogar no Carnaval. Chiquinha partiu numa quinta-

feira, antevéspera de Carnaval. Parece que só deu tempo de fazer um ensaio 

na sexta, os anjos já estavam afinados. No sábado saía na Avenida do 

Firmamento a Escola de Samba Unidos do Menino Jesus com Chiquinha 

Gonzaga no carro alegórico mais brilhante ao lado do Nosso Senhor. 

Ó Abre Alas 

Ó abre alas 

Que eu quero passar 

Ó abre alas 

Que eu quero passar 

 

Eu sou da Lira 

Não posso negar 

Eu sou da Lira 

Não posso negar. 


