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Nos 25 anos decorridos desde a primeira edição de Chiquinha Gonzaga, uma 

história de vida, a memória da compositora e maestrina carioca se firmou, 

merecendo peça de teatro, minissérie na TV, enredos carnavalescos, traba-

lhos acadêmicos e reconhecimento crítico e popular de seu nome e obra. 

Livre, corajosa e pioneira, Chiquinha Gonzaga (1847-1935) é uma das mais 

apaixonantes personagens femininas do país. Sua biografia, no entanto, 

ainda guardava “silêncios e segredos”, como frisa a escritora e pesquisadora         

Edinha Diniz. A recente transferência de guarda do acervo da compositora 

da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (Sbat) para o Instituto Moreira 

Salles (IMS) levou a biógrafa a novas pesquisas e dados novos da vida priva-

da de Chiquinha.

Documentos inéditos foram encontrados no Arquivo da Cúria Metropo-

litana, sendo o processo de divórcio movido por seu marido no Tribunal           

Eclesiástico o mais importante. Em 1877, aos 29 anos, ela é condenada à 

separação perpétua por abandono de lar e adultério culpável. A documen-

tação também revela o casamento oculto de seus pais após 17 anos de                      

concubinato e a origem de sua mãe, alforriada na pia batismal. 

Símbolo forte de emancipação feminina, Chiquinha pagou em vida por 

sua audácia. A recusa à maternidade, o adultério e a sexualidade livre                             

fizeram com que fosse declarada morta por seu pai, que decretou seu nome  

impronunciável. Iniciou então uma carreira que a levaria da fama escanda-

losa à celebridade. Viveu e trabalhou até os 87 anos, ajudando a definir os 

rumos da música brasileira. Reuniu uma obra exuberante, e ainda pouco 

estudada, com cerca de 2 mil músicas e 77 partituras para peças teatrais, 

maior do que qualquer compositor de seu tempo, além da pioneira marchi-

nha, “Ó abre alas”, que atravessou os séculos, completando 110 anos.

Sua história de vida está vinculada à história do país, a uma época em que 

o homem se torna cidadão e o urbanismo se consolida. E ao reconstruir sua 

biografia, foram revistas também outras histórias: do Rio de Janeiro da vi-

rada do século XX, da conquista do espaço público pela mulher brasileira, 

do surgimento da música popular, do teatro musicado, do Carnaval e dos 

direitos autorais. 

EDINHA DINIZ é a biógrafa responsável pela redescoberta de Chiquinha 

Gonzaga, cujo livro marcou época e inspirou a minissérie da TV Globo e en-

redos da Mangueira e da Imperatriz Leopoldinense. Publicou, entre outras, 

biografias de Cartola, Machado de Assis e Jorge Amado para o público infan-

to-juvenil, e se dedica a pesquisa e projetos especiais de música brasileira.


