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O Rio de Janeiro da Belle Époque (final do século XIX e
início do século XX) é a sede do governo, centro cultural, maior
cidade e cartão de visita do país. Ainda com aspectos coloniais, a
capital federal é também o maior porto, que recebe uma
quantidade enorme de estrangeiros, principalmente europeus,
trazendo as “novidades do mundo moderno”.

A ideia de que tudo o que vinha de fora era melhor, e o
que era brasileiro era sinônimo de atraso foi um pensamento que
imperou por muito tempo. A Europa era o modelo de civilização
e modernidade que ditava os costumes, os hábitos e o
comportamento da sociedade que aqui vivia. 

A Belle Époque marca um período de grandes avanços
científicos e tecnológicos, com grandes mudanças dos cenários e
comportamentos, principalmente nas grandes cidades. Segundo
SEVCENKO (2001, p.522): 

... O Rio de Janeiro está no eixo de irradiação e é a
caixa de ressonância das grandes transformações
em marcha pelo mundo, assim como no palco de
sua visibilidade e atuação em território brasileiro. O
Rio passa a ditar não só as novas modas e
comportamentos, mas acima de tudo os sistemas de
valores, o modo de vida, a sensibilidade, o estado
de espírito e as disposições pulsionais que articulam
a modernidade como uma experiência existencial e
íntima.

Enquanto a cidade se modernizava transformando seu
cenário urbano e alterando seus hábitos e costumes, a vida
musical era intensa. De um lado, estava a música de salão, mais
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elitizada, presente nos teatros fechados e na intimidade dos
salões das casas de família. De outro, existia uma cultura musical
ligada à vida popular da classe média e baixa, e esta se dava
principalmente nos espaços públicos, botequins e os bairros
populares, como o da Cidade Nova, local construído sob o aterro
do canal do Mangue que abrigou a maior parte da população de
baixa renda. 

Nesses dois espaços musicais, delimitados pela classe
social e pela cultura popular versus de elite, havia em comum um
gênero que circulava pelos dois ambientes: a polca. Chegada no
Brasil entre 1844 e 1846, a polca é um gênero de dança com
compasso binário e andamento vivo, originária da Boêmia. Sobre
esse gênero, MACHADO (2007, p. 20), fala sobre a polca como
o medium cultural, que concilia opostos. É através da polca que
os pianeiros circularão pelos salões da elite, é para ouvi-las que a
elite irá para o teatro de revista, é o gênero que as sinhazinhas
tocarão ao piano na intimidade do lar e os conjuntos de “pau e
corda” tocarão com um balanço diferente.

É nesse ambiente de dualidades que se passa a vida de
Francisca Edwiges Neves Gonzaga (1847 – 1935), popularmente
conhecida como Chiquinha Gonzaga. De candidata a  dama da
corte à mulher divorciada e pianeira, Chiquinha faz a sua
trajetória musical ao mesmo tempo em que supera as
adversidades de sua condição e o preconceito social. Sua
biografia, escrita por Edinha Diniz (DINIZ, 2009)  é uma fonte
rica de informações. Nascida no ano de 1848, logo depois da
chegada da polca no Brasil, filha de um importante oficial do
exército e de uma mulata, Chiquinha Gonzaga teve sua educação
pautada pelas normas patriarcais vigentes na época. Educada
como toda sinhazinha do Segundo Reinado aprendeu a tocar
piano desde cedo, com um professor contratado por seu pai. Aos
16 anos casou-se com Jacinto Ribeiro do Amaral e ganhou como
dote de seu pai, um piano. Após seis anos de casamento,
Chiquinha separou-se do marido, seu pai declarou-a morta, e por
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isso, teve suas relações cortadas com a família.

Foi através do piano que Chiquinha Gonzaga trabalhou
como musicista e compôs toda a sua obra. Vale destacar aqui a
importância desse instrumento, que marca uma forte presença no
Rio de Janeiro oitocentista. Além de fazer parte da equação
salão mais polca mais piano igual a dança citada por
MACHADO (2007, p. 18) na qual a burguesia descobriu seu
espaço de lazer, o piano representa o gosto pela imitação do que
é verdadeiramente “civilizado” . Símbolo de distinção e de
prestígio, o piano tornou-se um verdadeiro indicador de status
social. Se no início ele estava presente nos salões da burguesia,
no final do século ela já atingia bairros mais modestos da cidade.

Segundo WISNIK (2008, p. 42 e 43):

O piano traz consigo um fragmento prestigioso de
Europa, constituindo-se nesse misto de metonímia
de civilização moderna e ornamento do lar senhoril,
onde entretém as moças confinadas ao espaço da
casa. Além disso, dada a própria extensão da sua
presença e a conhecida dinâmica adaptativa e
apropriadora da vida musical brasileira, vem a ser
atingido e transformado, em certa medida, por usos
populares. Mas, antes de mais nada, o instrumento
já supõe, na origem importada, dois mundos
musicais muito distantes entre si, que estamos
vendo se cruzar aqui o tempo todo: o repertório de
salão e o repertório de concerto.

Embora o piano fosse o instrumento mais em voga na
época, e o que garantia maior distinção, outros instrumentos
vindos da Europa também eram oferecidos nas casas de músicas:
violões, clarinetes, flautas e cavaquinhos. A flauta transversal,
importante instrumento dos conjuntos de “pau e corda”, tornou-
se mais popular na música do Rio de Janeiro na segunda metade
do século XIX.  Destaque para dois virtuoses que contribuíram
para a popularização desse instrumento: Joaquim Antônio da
Silva Callado Jr. (1848 –  1880), flautista ligado à música
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popular, conhecido como o pai do Choro; e o belga Mathieu
André Reichert (1830 –  1880) que veio ao Rio de Janeiro em
1859, contratado por D. Pedro II  para tocar no Palácio. Reichert
introduziu no Brasil o sistema Boehm de flauta moderna, abrindo
novas possibilidades para o instrumento. A partir desses dois
músicos podemos perceber novamente o encontro da dualidade
popular/erudito, representado respetivamente por Callado e
Reichert. Segundo DIAS (1990, p. 34 e 35):

O encontro entre Callado e Reichert foi dos mais
eletrizantes. Callado com seu ritmo sincopado,
malicioso; Reichert com sua técnica virtuosística,
cheia de efeitos novos para a época (como a
imitação de duas flautas, por exemplo, e rápidos
pulos de intervalos). O resultado dessa amizade, em
termos musicais modificou e beneficiou a
linguagem de ambos, e podemos dizer que a
linhagem brasileira da flauta saiu desse encontro.

Em 1869, Callado teve sua primeira polca editada,
“Querida por todos”,  dedicada à amiga Chiquinha Gonzaga. É
nessa época, já separada do marido e tendo que arranjar recursos
para sobreviver, que Chiquinha inicia sua carreira como pianista.
Acolhida por Callado, passa a integrar o conjunto Choro Carioca,
também conhecido como Choro do Callado, apresentando-se em
casas de piano e confeitarias. Ali,  Chiquinha foi incentivada para
o exercício do improviso, prática muito comum nas rodas de
choro. Utilizando a solidez da escola europeia, pôde mesclar
polcas, valsas, tangos, e mazurcas aos lundus, cateretês e
maxixes. Sempre incentivada por Callado, Chiquinha foi uma
ponte entre dois mundos: a música europeia e civilizada dos
salões e a música popular, dos subúrbios e da boemia. 

Atuando como uma mediadora entre o popular e o
erudito, Chiquinha Gonzaga foi personagem importante para
formação da música brasileira. Segundo DINIZ (2009, p. 127) o
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cenário musical em que estava inserida representa o elo perdido
da música que se fazia no Brasil: ainda não era brasileira; apenas
esboçava  formas  que  só  no  século  XX iriam  se  tornar mais
definidas.  A  música  de  Chiquinha  representa  a  síntese  de
elementos dos vários gêneros musicais – da estrangeira à popular
– que a compositora se serviu, sem preconceitos, para compor
suas obras. 

Mário  de  Andrade  (1963,  p.  333),  também  situa
Chiquinha Gonzaga no cenário musical do Rio de Janeiro: 

Vivendo  no  Segundo  Império  e  nos  primeiros
decênios  da  República,  Francisca  Gonzaga  teve
contra  si  a  fase  musical  muito  ingrata  em  que
compôs;  fase  de  transição,  com  suas  habaneras,
polcas  quadrilhas,  tangos  e  maxixes,  em  que  as
características  raciais  ainda  lutam muito  com os
elementos  da  importação.  E,  ainda  mais  que
Ernesto Nazareth, ela representa esta fase. A gente
surpreende nas suas obras os elementos dessa luta
como em nenhum outro compositor nacional.

Neste comentário, Mário de Andrade cita também a
figura de Ernesto Nazareth (1863 – 1934), compositor e pianista
que viveu na mesma cidade e na mesma época que Chiquinha.
Várias outras fontes também trazem o nome de Chiquinha
Gonzaga juntamente com o de Ernesto Nazareth. Segundo
VERZONI (2010, p. 168) o fato de aparecerem frequentemente
lado a lado é fruto de um pensamento equivocado construído
posteriormente à época em que viveram. Devido à postura de
alguns intelectuais de uma visão musical acadêmica (repertório
de concerto) ao analisarem outras músicas como as de Nazareth e
Chiquinha, os fizeram considerar esse repertório menos
importante de antemão, tendendo a uma visão simplificadora. 

O fato é que esses dois compositores sempre são
lembrados como uma referência da musica popular urbana e do
rumo que ela estava tomando. Embora tenham vivido na mesma
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época e na mesma cidade, não há registros de qualquer contato
pessoal ou aproximação entre os dois. Tiveram amigos em
comum e iniciaram no mercado musical quase que ao mesmo
tempo. Chiquinha editou sua primeira música, a polca “Atraente”
em 1877 pela Casa Viúva Canongia, e Nazareth em 1878 lançou
a polca “Você bem Sabe” pela Arthur Napoleão & Miguez.

Chiquinha e Nazareth tinham pensamentos ideológicos e
percorreram caminhos diferentes. Outra citação de Andrade
Muricy publicada no Jornal do Commercio, do dia 22 de
setembro de 1943, transcrita por DINIZ (2009, p. 130) compara e
estabelece distinções entre os dois compositores: 

Chiquinha Gonzaga e Nazareth foram naturezas
muito diferentes, mas que se completam. Chiquinha
é mais popular. A sua arte está mais próxima da
canção, gênero de eficiência incomparável sobre o
povo. Nazareth tentou a canção sem êxito. Esse
filho do povo nascido no morro carioca, procedia
de modo mais indireto para chegar ao público.
Chiquinha Gonzaga, descendente de estirpe ilustre,
tomou direto contato com a massa, sem esforço, e
como por impulso natural. Nazareth nem se quer
escrevia danças para serem dançadas. A sua síntese
admirável da dança urbana carioca, do choro, da
seresta, é de caráter eminentemente artístico e
concertístico. Não gostava de tocar suas valsas, os
seus tangos, a suas polcas “para dançar” . Isso o
humilhava... Queria ser “ouvido”  e se não lhe
davam atenção, parava.

Nesta citação podemos perceber uma diferença entre os
dois compositores, que nos leva a concluir porque Mário de
Andrade afirma que é Chiquinha Gonzaga quem melhor
representa a fase musical em que viveram. Enquanto Chiquinha
estava inteiramente à vontade no terreno da música popular –
atuando intensamente no teatro de revista com seus maxixes –
Nazareth visava a artística elevada e queria ser um concertista.
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Sempre alimentou o sonho de poder estudar fora do país, desejo
esse que não se concretizou.

A relação entre popular e erudito foi bem retratada por
Machado de Assis, que em seu conto “Um homem Célebre” de
1888, trata da disparidade entre o precário lugar que a música de
concerto ocupa no Brasil e a forte presença da música popular
urbana que invade tudo e alimenta o mercado de partituras. 

WISNIK (2008, p. 7) analisa o conto, onde “ envolve a
localização do drama num terreno ironicamente escorregadio: o
das relações entre o popular e o erudito no Brasil” . Esses dois
mundos aparecem confundidos no personagem principal –
Pestana – que ao seu debruçar no piano fechado em um quarto
rodeado por imagens de ícones da música europeia, prepare-se
para seu salto criativo e quando dá por si, é autor de mais uma
saltitante polca. Segundo WISNIK (2008, p. 22 e 23):

... a década de 1870 acusa já o processo de
transformação da polca naquela outra coisa que se
chamará maxixe, por obra dos deslocamentos
rítmicos que acompanham a africanização
abrasileirada dessa dança europeia, isto é, a
decantação das síncopas e a incisiva mudança de
estado de espírito musical que isso implica. Temos
que ler, portanto, a “polca” , nas crônicas referidas, e
muito entranhadamente em “Um Homem Célebre” ,
não simplesmente como a dança importada, que ela
é, mas também como a insinuação de um objeto
sincrético em que ela se transforma, e cuja
nomeação é problemática, pois envolve a mistura
de música de escravos com dança de salão.

Enquanto Ernesto Nazareth fazia suas polcas sincopadas
chamando-as de “tango brasileiro” , e não admitia que fossem
dançadas, Chiquinha assume essa junção citada por WISNIK, da
música dos escravos com a dança de salão, ou seja, o maxixe. É
na sua significativa atuação no teatro de revista, que Chiquinha
aparece como compositora de música de costumes cariocas e de
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maxixes, marcando presença constante nos cartazes das peças de
teatro que rodeavam a Praça Tiradentes. 

Segundo SANDRONI (2001, p. 62) o maxixe surge
primeiro como dança popular urbana, considerada vulgar e de
baixa categoria, associada à grupos rebarbativos e praticado
disfarçadamente na calada da noite, em algum bairro de má
fama. No teatro de revista, o maxixe vinha disfarçado com
jongos, fados, lundus e cateretês, e era sempre apresentado na
cena final, com o intuito de fazer a população rir e se exaltar.
Segundo DINIZ (2009 p.119), Chiquinha Gonzaga musicou
integral ou parcialmente, no período de 1883 à 1933, mais de 70
peças, de variados gêneros teatrais, denominados: comédia,
drama, opereta de costumes campestres, opereta burlesca,
cançoneta cômica, peça anticlerical, zarzuela, ópera cômica,
revista carnavalesca, tragédia fantástica, entre outros. O teatro de
revista era um ambiente mais ao gosto popular, visto com
preconceito pela elite, e a maioria dos frequentadores eram
pessoas do povo. Devido ao sucesso das peças, aos poucos o
teatro de revista acabou sendo aceito, conquistando também a
burguesia e ganhando um público maior.

Além de Callado, outros músicos foram importantes para
a atuação da pianista e divulgação de sua música. Chiquinha
Gonzaga teve como amigo e incentivador o maestro e
trompetista Henrique Alves de Mesquita (1830 – 1906), músico
brasileiro, que assim como Carlos Gomes pode aperfeiçoar seus
conhecimentos musicais na Europa, tendo ganhado bolsa para
estudar no Conservatório de Paris. Provavelmente, foi através de
Joaquim Callado, que foi aluno de flauta transversal de
Mesquita, que Chiquinha Gonzaga aproximou-se do maestro.
Mesquita também musicava peças para o teatro de revista, e
junto com Chiquinha Gonzaga fizeram parte da grade de
compositores das peças: “A Mulher Homem”, “A Bicha de Sete
Cabeças”  e “Abacaxi!” 1. Segundo André Diniz (2008, p. 18)

1 Relação de todas as peças teatrais que tiveram contribuição de Chiquinha
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“Mesquita é referência para o quarteto inaugural da música
popular instrumental no Rio: Callado, Anacleto de Medeiros,
Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazareth” . Ainda, segundo ele,
foi na casa de Mesquita, que gostava de receber músicos em sua
residência para as alegres noitadas de choro, que Chiquinha
Gonzaga teria composto sua primeira composição, a polca
“Atraente” , aos 29 anos de idade. Chiquinha dedicou ao amigo o
tango “Só no choro” , de 1889, que segundo VERZONI (2000, p.
125) consta como o primeiro registro formal do emprego dessa
palavra em contexto musical.

Outra personalidade importante na música de Chiquinha
Gonzaga é o conceituado pianista português Arthur Napoleão, a
quem Chiquinha Gonzaga recorreu para aperfeiçoar sua técnica.
O compositor, instrumentista, professor, e organizador de
concertos de música clássica fixou residência no Rio de Janeiro
aos 25 anos de idade, passando a atuar também no comércio de
partituras e casas de música. É pela sua editora que Chiquinha
publica grande parte de sua obra. 

Do seu aprendizado em composição, regência e
orquestração, o que sabemos é que Chiquinha teve sua formação
no autodidatismo, resultado da associação dos estudos
tradicionais e da sua vivência na música popular, que foram a
base para sua formação.

Mesclando a técnica erudita com a prática dos improvisos
da música popular Chiquinha Gonzaga compõe sua obra nesse
terreno onde diversos gêneros se misturam e se confundem. Para
VERZONI, essa confusão é muito comum. Algumas músicas que
levam designação de um determinado gênero podem
perfeitamente ser confundidas com outro; por exemplo: tangos
que se parecem mais com habaneras e polcas, polcas que se
parecem mais com tangos. Segundo VERZONI (2000, p. 113 e
114): 

Gonzaga. Levantamento feito por Edinha Diniz.
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...esse discernimento só é possível diante de obras
que sigam os cânones regulares. A partir do
momento em que a compositora começa a jogar
com as diversas possibilidades que lhe são
oferecidas pelos ambientes onde aquele repertório é
cultivado, o leque torna-se mais diversificado, as
misturas mais frequentes e o trabalho do
musicólogo mais penoso.

Essa preocupação terminológica dos gêneros é assunto
tratado no âmbito da pesquisa, por musicólogos e estudiosos, e
que nem sempre é relevante, pois é preciso considerar a época
em que a música foi composta. No caso da obra de Chiquinha
Gonzaga o período é de muitas misturas de gêneros, como por
exemplo, o processo de transformação da polca em maxixe já
citada por Wisnik. 

Há que se considerar que ao designar o gênero de sua
obra, o compositor também procurava atender a um mercado de
partituras que priorizava a publicação de gêneros que estivessem
mais em voga na época. No caso do maxixe, por exemplo, que
era considerado vulgar e lascivo, as músicas vinham camufladas
com outros nomes como “polca” ou principalmente como “tango
brasileiro” . Os próprios compositores negavam sua
denominação. Mesmo Chiquinha Gonzaga no período áureo do
maxixe não fez uso do nome. Encontramos na tese de VERZONI
(2000, p. 105) uma listagem2 das obras da compositora, onde
aparece a música da revista fantástica “Amapá” datada de 1897,
denominada “Maxixe (Carrapato & Zé Povinho)” . 

Segundo DINIZ, em sua nota para o Acervo Digital
Chiquinha Gonzaga: 

2 Essa listagem foi feita por Verzoni com base no último levantamento de
todas as músicas de Chiquinha Gonzaga, feito por Edinha Diniz que é a
fonte mais importante das obras da compositora. Na relação de Verzoni
foram deixadas de fora as peças do teatro musicado, embora muitas delas
tenham feito parte das referidas burletas e operetas, e devido ao sucesso,
esses “números” acabaram sendo editados individualmente.
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Trata-se do Maxixe de Carrapatoso e Zé Povinho,
personagens da revista. É curioso que este seja o
único maxixe publicado que encontramos na obra
da compositora, mestra em apresentar maxixes nos
atos finais das peças teatrais que musicava. Isto se
deve ao fato de a palavra ‘maxixe’, nessa época, ser
utilizada apenas para designar a dança desenvolvida
ao som do tango brasileiro, este sim, gênero
musical. Era, portanto, sob a designação de ‘tango
brasileiro’ que Chiquinha Gonzaga publicava seus
maxixes. Também, assim, o editor evitava o nome
da ‘dança excomungada’, capaz de enrubescer
sinhazinhas recatadas, seu público consumidor.

Muitas músicas de Chiquinha Gonzaga fizeram parte de
coleções, lançadas no mercado pelas Editoras e Casas de Música
da época. Tratava-se de uma espécie de “álbum” que reuniam as
obras de maior sucesso de um compositor, ou de diferentes
compositores. De acordo com SOUZA (2003, p. 337), essas
coleções refletem a situação da música no RJ da época, que se
tornava cada vez mais um negócio. 

SOUZA (2003, p. 339 a 344) faz um levantamento de
várias coleções lançadas entre 1870 e 1900, no qual, Chiquinha
Gonzaga aparece como compositora em algumas delas, todas
publicadas pela editora Narciso & Napoleão: na coleção Tangos
e Habaneras (1880), com seus tangos “Seductor” e “Sospiro” e
com a habanera “Sonhando” , aparecendo ao lado das músicas de
Henrique Alves de Mesquita, e de peças extraídas da ópera
Carmem, de Bizet. Em Alegria dos Salões (1869 –  1865) uma
das maiores e mais longevas coleções que teve várias
reimpressões, com as valsas “Desalento”  e “Plangente” . E, na
coleção Canto Português da década de 1890, com a música
“Carta à Zizinha” denominada canção brasileira.

Ainda segundo SOUZA (2003, p. 343) a popularidade de
um compositor media-se, sobretudo pela impressão de uma
coleção individual de suas obras. VERZONI (2000, p. 114) cita a
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Coleção Alma Brasileira, sendo talvez, a primeira e única
coletânea com peças exclusivamente de Chiquinha Gonzaga.
Publicada em 1932, por Joãozinho (seu companheiro), quando a
compositora ainda estava viva, trata-se de três volumes
(chamados “séries” ), cada um contendo dez peças, sendo o
primeiro e o terceiro para saxofone e o segundo para flauta. A
capa de cada volume apresenta, abaixo do título geral –  Alma
Brasileira –  um subtítulo Chôros para Saxophone (primeiro e
terceiro volumes) ou Chôros para flauta (segundo volume).

As músicas da coleção Alma Brasileira foram publicadas
como choros (exceção para três valsas, seis peças denominadas
valsa-choro, e três rancheiras)3, mas concebidas e denominadas
anteriormente pela compositora com outra designação. Embora
Chiquinha tenha sido presença constante nas “noitadas de
choro”, atuado como pianista nos conjuntos populares, entre eles
o famoso grupo Choro Carioca, de Callado; nunca havia
denominado suas músicas de choro. VERZONI (2000, p. 114)
explica: 

No que se refere ao emprego da designação
“choro”  trata-se, certamente, de um hábito
muito posterior à época em que a pianista
construiu o corpus da sua obra. Em todas as
edições do século XIX que examinamos, as
peças que mais tarde passaram a ser chamadas
de “choros”  aparecem como polcas, tangos ou
habaneras.

Ainda, segundo VERZONI (2000 p. 122), o hábito de
denominar peças de “choro”  teria começado a se difundir em
meados da década de 1910. A denominação da “nova moda” teria
desagradado a própria Chiquinha Gonzaga. 

Em sua nota sobre a coleção Alma Brasileira, que fez

3 Tabela da relação das músicas da Coleção Alma Brasileira, listadas por
Marcelo Verzoni (VERZONI, 2000, p. 115 e 116)
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para o Acervo Digital de Chiquinha Gonzaga, Edinha Diniz
comenta que o termo “Choro”  foi inicialmente usado para
denominar um conjunto musical, ou seja, formações que eram
constituídas por uma flauta, um cavaquinho e dois violões, com
predominância de um solista. No início do século XX, o termo
foi utilizado para designar bailes populares. 

Ainda referindo-se à coleção Alma Brasileira e ao termo
“Choro” como gênero, VERZONI (2000, p. 120) conclui:

Essas edições de 1932 significam um verdadeiro
marco para nossos estudos, desempenhando o papel
de uma espécie de “divisor de águas”, se
considerarmos o fato de terem vindo à público com
a anuência de Francisca Gonzaga. Aos poucos
vamos conseguindo mapear aqueles anos e localizar
a época em que foi-se firmando o hábito de se
chamarem de “choros”  obras concebidas com
outras designações.

Para este artigo, foram selecionadas sete peças, da série
para flauta (referente ao segundo volume da coleção). Segue
abaixo uma tabela com a relação das músicas4, na qual
percebemos a modificação do gênero, com exceção da valsa
“Aguará”:

1ª publica-
ção

Título Gênero na 1ª 
publicação

Gênero para a 
coleção Alma 
Brasileira

1932 Aguará Valsa Valsa

1890
Angá-catu-
rama

Mazurca Rancheira

1877 Aracê Polca Choro

4  Informações retiradas a partir da listagem das músicas de Chiquinha
Gonzaga –  da tese de Marcelo Verzoni e do Acervo Digital Chiquinha
Gonzaga.
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1879 Caobimpará Polca Choro

1885 Musiciana Polca Choro

1885 Psyqué Habanera Choro

1932
Sabiá da
Mata

Polca Choro

Tabela 1: comparativo de gêneros em publicações das obras de Chiquinha
Gonzaga

 
Uma característica nos títulos das composições de

Chiquinha Gonzaga é sua predileção por temas brasileiros e
nomes indígenas, como é o caso dessas peças selecionadas:
“Aguará”, “Angá-catu-rama”, “Aracê”  e “Caobimpará”. Outra
prática constante, muito comum na época, é o uso de títulos
diferentes para as mesmas músicas. Um exemplo disso é a
música “Aracê”, publicada pela primeira vez em 1877 com o
título “Não insistas, rapariga!”  (uma das primeiras músicas
publicadas de Chiquinha). Mais tarde, essa mesma composição é
editada em Portugal, com o título de “Morgadinha”. Em 1932,
com a onda comercial do choro, é publicada novamente, sob o
título de Aracê, como consta na coleção Alma Brasileira. O
mesmo acontece com a composição “Caobimpará”, que na sua
primeira publicação em 1879, recebe o título de “Camilla”. A
escolha por outros títulos também se devia ao fato de algumas
músicas serem utilizadas no teatro de revista, levando um nome
sugestivo da cena ou do personagem em questão.

As valsas que fazem parte das três séries da coleção
continuaram a ser designadas como valsas, ou algumas delas
aparecem como “valsa-choro”, que mesmo não sendo o caso das
composições citadas acima, vale a pena destacar o comentário de
VERZONI (2000, p.118) sobre o fato:

Parece-nos, portanto, que, mesmo em 1932, chamar
uma composição de “valsa”  não seria motivo para
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afugentar eventuais compradores dessas edições.
Joãozinho, o editor dessas “séries”, era 36 anos
mais jovem que sua companheira Francisca e
pertencia, portanto, à geração de seus netos. Ao
registrar as peças como “valsas-choros”,
provavelmente estava atento à demanda dos novos
tempos.

No caso das composições que aparecem denominadas
“rancheira”  e não mais “mazurca”, como é o caso da música
“Angá-catu-rama”, VERZONI (2000, p. 119 e 120) explica que a
troca é simplesmente por conta de que a denominação “mazurca”
já tivesse caído em desuso na época.

As cópias das partituras das composições acima
relacionadas foram retiradas do Instituto Moreira Salles, no Rio
de Janeiro, onde se encontra o acervo da maestrina. Observou-se
que, das sete composições analisadas, inclusive a valsa e
rancheira, a estrutura da música obedece à forma rondó, forma
essa característica do choro. Segundo CAZES (1998, p. 19):

O Choro como gênero tem normalmente três partes
(mais modernamente duas) e se caracteriza por ser
necessariamente modulante. (...) A obediência à
forma rondó (em que sempre se retorna à primeira
parte) aos poucos tem sido flexibilizada.

No que se refere à modulação, foi observado que seis das
sete músicas apresentam modulação. Apenas “Psyqué” mantém a
tonalidade do início ao fim da composição.

Podemos perceber que a coleção Alma Brasileira capta
um momento em que o termo choro, antes designado como festa
ou conjunto musical, passa a ser utilizado como gênero. A
confusão terminológica, além de atender a um mercado de
partituras, retrata uma época de intenso hibridismo e surgimento
de novos gêneros. A música de Chiquinha Gonzaga pode ser
classificada como maxixe, apesar das denominações diferentes
usadas nas primeiras classificações.
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Primeira maestrina brasileira, foi pioneira no mercado da
música popular e na profissionalização dos autores, sendo uma
das sócias fundadoras da SBAT (Sociedade Brasileira de Autores
Teatrais). Chiquinha Gonzaga foi sem dúvida, uma importante
compositora para a formação da música popular brasileira. Viveu
e trabalhou em uma época de fronteiras de gêneros. Os estudos
sobre sua obra, que é extensa, ainda são incipientes, e ainda
precisa ser muito estudada. A música de Chiquinha Gonzaga
denuncia a fusão de elementos da música erudita e popular, em
uma época em que essas duas vertentes ainda brigavam e se
confundiam. 
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