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ETC. – MÚSICA POPULAR E IMPRESSÃO MUSICAL NO RIO DE JANEIRO  

(1820-1920) 
 
 
 

Introdução: 
 
 
 

Beco da Música. Era esse o nome de uma das vielas mais antigas da cidade do Rio de 

Janeiro no final do século XIX. O pequeno beco desapareceu juntamente com o Morro do 

Castelo no início do XX. Nos últimos vinte anos do século XIX, as ruelas que ficavam neste 

lado da cidade já não tinham mais a nobreza dos tempos do Governador Duarte Gouveia 

Vasqueanes.  Pouco ou quase nada sobrara do requinte que possuíam, no século XVII, os 

casarões das imediações da Rua da Misericórdia. Era ali que as bandas militares do Quartel do 

Moura1 ensaiavam em outros tempos, alimentando a atmosfera marítima dos arredores com 

timbres de metal e couro percutido. Nome bastante sugestivo, ainda mais quando se sabe que 

no passado a mesma viela era conhecida como Ruas das Portas da Cidade. Vivaldo Coaracy 

nos relata por que a tal ruazinha ganhou esse nome: 

[...] no seu extremo na Rua da Misericórdia, ficavam, sob um arco de pedra, as 
portas na cinta ou muro de defesa construído do Morro do Castelo ao mar. Essa 
primitiva trincheira, aliás, não teve demorada existência; mas as portas 
perduraram e o arco através do qual se abriram chegou ao século XIX.2  

 
Segundo o cronista Luiz Edmundo, no Rio de Janeiro de seu tempo, essas pequenas 

ruas só faziam cheirar mal.3  Insalubres, infestadas de cupins e tendo os tijolos de seus 

casarões à mostra, eram habitadas apenas pela gente mais pobre. Era a chamada “suburra 

carioca” que, apesar de toda decadência e miséria, acolhia muitas vidas com seus “enredos” e 

suas “trilhas sonoras”. “A música sempre interessou à plebe, música alegre ou triste, certa ou 

desafinada”.4 O pequeno comentário do cronista revela o olhar de alguém que conheceu de 

perto os últimos anos do século XIX. Olhar seletivo em relação às coisas da plebe, mas que de 

certa forma nos abre as portas de uma cidade que a história transformou. O “olhar” de 

                                    
1  Vivaldo Coaracy. Memórias da Cidade do Rio de Janeiro. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 

1965, p. 351. Segundo o autor, o Regimento do Moura, trazido de Portugal para a guarnição da cidade, 
costumava alojar-se em quartéis situados naquela área no século XVIII e início do XIX. 

2  Coaracy,  ... , 1965, p. 351. 
3   Luiz Edmundo, em O Rio de Janeiro do meu Tempo. Rio de Janeiro: Conquista, 1957, nos oferece um relato 

sobre suas experiências vividas nos primeiros anos do século XX. 
4  Luiz Edmundo. O Rio de Janeiro do Meu Tempo. Rio de Janeiro: Conquista, 1957, v. 1, p. 178. 
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viajantes, cronistas, memorialistas e historiadores, nos ajuda a ilustrar os fatos revelados por 

documentos daquela época. Através de seus relatos podemos intuir a sonoridade daquele Rio 

de Janeiro que se foi. E não foram poucos os viajantes, historiadores, memorialistas e 

romancistas que fizeram referência à riqueza da musicalidade reinante no Rio de Janeiro 

oitocentista.  

Com a chegada da corte portuguesa em 1808 muitos estrangeiros acorreram à cidade 

pelos mais diferentes motivos: relações comerciais, políticas, artísticas, educacionais, etc. São 

interpretações da vida da cidade pela visão de mundo de quem se mostrava maravilhado com 

as belezas naturais, com a pompa da aristocracia brasileira, e estupefato com a diversidade 

cultural e a miséria do cotidiano de seus habitantes.5 A grande quantidade de referências à 

diversidade musical existente no Rio de Janeiro nos permite reconstituir a vida musical 

daquele tempo. E é sedutor não ficarmos atraídos pela imagem de uma cidade que se abriu ao 

mundo através de uma viela chamada Beco da Música.  

Mesmo sendo uma despretensiosa construção literária, o fato é que, segundo a 

bibliografia existente, o Rio de Janeiro no século XIX era mesmo uma cidade propensa à 

sonoridade rotineira das bandas de música, da música dos teatros, das óperas, das igrejas, dos 

pianos, das violas das folias e de violões seresteiros que enchiam de dolência o entardecer e 

anoitecer carioca. Doces modinhas, brejeiros lundus, saltitantes polcas, batuques febris, cantos 

de devoção nas festas religiosas, árias de óperas italianas da moda nas vozes virtuosas de 

sopranos e tenores. Os sons escapavam pelas frestas dos casarões, dos sobrados e teatros, dos 

terrenos baldios e terreiros de macumba ou candomblés. A cidade cantava. A cidade ouvia e 

ouvia-se numa mistura de sons que revelavam alteridades que dialogavam. Por todos os 

cantos, lá estava ela, a música. Presente no cotidiano de todos, do mais abastado, ilustre e 

titulado burguês ao mais humilde trabalhador. Cantavam todos: o rei, o comerciante, o 

bacharel e o escravo. Cada qual com seu sotaque.  

Foram muitas as músicas possíveis ao longo do século. Cada espaço social cultivava 

sua própria maneira de ouvir, fazer e propagar a música. E as trocas foram inevitáveis. 

Embora silenciadas pelo tempo, antes que os sistemas de reprodução sonora viessem propiciar 

a possibilidade de registrá-las, as práticas musicais da plebe dialogariam permanentemente, 

                                    
5  Entre os viajantes que fizeram referências à música em geral no Rio de Janeiro do século XIX, destacam-se 

Ferdinand Denis; Carl Schlichthorst; J. B. Spix e C. F. P. Von Martius; Maurice Rugendas; Jean Baptiste 
Debret e Thomas Ewbank. Entre os folcloristas, memorialistas e romancistas merecem destaque Mello 
Moraes Filho; Vieira Fazenda; Luiz Edmundo; Manoel Antônio de Almeida; Lima Barreto; Sílvio Romero; 
João do Rio (Paulo Barreto); Renato Almeida; Mário de Andrade; Vivaldo Coaracy; Morales de los Rios e 
Gastão Cruls. 
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através de seus agentes sociais, com a música culta, circunscrita às salas de concerto e teatros 

líricos. Dialogariam através dos inúmeros espaços sociais onde os encontros eram possíveis, 

propiciando apropriações mútuas e novas significações. 

Quadros socioculturais onde muitas culturas convivem em constante diálogo têm sido 

estudados por alguns pensadores e historiadores. Devemos ao historiador, filósofo e psicólogo 

russo Mikhail Bakhtin uma importante ferramenta de análise para a história cultural.6 Do 

conjunto de sua trajetória intelectual, uma das grandes contribuições de Bakhtin foi a 

concepção dialógica da comunicação entre os homens. Em tudo que Bakhtin estudou lá estava 

seu empenho em rejeitar a subjetividade idealista ou a objetividade abstrata e monológica das 

análises simplistas em história e psicologia. Ao contrário disso, Bahktin sempre se preocupou 

em evidenciar uma concepção polissêmica e polifônica das relações humanas, que para ele 

sempre deveriam ser analisadas dentro de seu contexto histórico e social.7 “A dialética de 

Bakhtin está presente no seu compromisso com a totalidade, com a história, com a 

prevalência do social”.8 Em um de seus mais importantes trabalhos, ele revelou o diálogo 

entre a cultura oficial e a cultura popular na Idade Média e no Renascimento. Utilizando a 

obra do escritor francês François Rabelais, como se ele fosse um informante qualificado, já 

que transpôs para uma obra literária todo um universo social e cultural vivido na Europa 

medieval, Bahktin desvenda os costumes de um tempo que se foi, rico em experiências, onde 

as práticas culturais do povo, “o mundo infinito das formas do riso”, achavam modos de se 

opor e impor à cultura dominante. 

[...] o riso na Idade Média estava relegado para fora de todas as esferas oficiais 
da ideologia e de todas as formas oficiais, rigorosas, da vida e do comércio 
humano. O riso tinha sido expurgado do culto religioso, do cerimonial feudal e 
estatal, da etiqueta social e de todos os gêneros da ideologia elevada. O tom 
sério exclusivo caracterizava a cultura medieval oficial.9 

  
A obra de Rabelais nos revela que a cultura popular, ao contrário da oficial, 

desenvolveu-se através do cultivo de gêneros de divertimentos onde se priorizava o burlesco, 

o risível e onde se instituía, através de um conjunto de formas culturais, “o mundo às 

avessas”. Bahktin nos revela a concepção de um mundo onde os homens viviam tanto a 

cultura oficial como a cultura da plebe. 

                                                                                                             
 
6  Mikhail Bahktin. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento. São Paulo: Hucitec/ Brasília: 

Edunb, 1993. 
7  Sobre a trajetória intelectual de Bahktin ver Maria Teresa de Assunção Freitas. Vigostsky & Bakhtin – 

Psicologia e Educação: um Intertexto.  São Paulo: Ática, 1999. 
8  Maria Teresa de Assunção Freitas. Vigostsky & Bakhtin ....., 1999, p. 151. 
9  Mikhail Bahktin. A Cultura Popular ..... , 1993, p. 63. 
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Os homens da Idade Média participavam igualmente de duas vidas: a oficial e a 
carnavalesca, e de dois aspectos do mundo: o piedoso e sério, o outro, cômico. 
Esses dois aspectos coexistiam na sua consciência, e isso se reflete claramente 
nas páginas dos manuscritos dos séculos XIII e XIV, por exemplo nas lendas 
que narram a vida dos santos.10 
 

Da mesma forma, o historiador inglês Peter Burke procurou entender essa 

circularidade entre culturas na Idade Moderna. Sua maneira de analisar a cultura popular entre 

os séculos XVI e XIX é uma referência útil para este trabalho. A 

diferença crucial nos inícios da Europa moderna (quero argumentar) estava 
entre a maioria, para quem a cultura popular era a única cultura, e a minoria, 
que tinha acesso à grande tradição, mas que participava da pequena tradição 
enquanto uma segunda cultura. Esta minoria era anfíbia, bicultural e também 
bilíngüe. Enquanto a maioria do povo falava apenas o seu dialeto regional e 
nada mais, a elite falava ou escrevia latim ou uma forma literária do vernáculo, 
e continuava a saber falar em dialeto, como segunda e terceira língua. Para a 
elite, mas apenas para ela, as duas tradições tinham funções psicológicas 
diferentes: a grande tradição era séria, a pequena tradição era diversão.11 

 

Burke percebeu, com sua pesquisa, que a partir do século XVI, esse quadro começou a 

sofrer uma transformação gradativa.  

A retirada da cultura popular ocorreu em ritmos diferentes em diferentes partes 
da Europa, mas a tendência principal parece bastante clara. Da mesma forma, a 
explicação principal também parece bastante clara, quaisquer que sejam as 
nuanças locais, e por interessante que seja apresentá-las; e essa explicação é que 
a cultura erudita certamente transformou-se com grande rapidez entre 1500 e 
1800, a era da Renascença da Reforma e Contra-Reforma, da Revolução 
Científica e do Iluminismo (e cada um desses termos é uma abreviatura de um 
movimento não só complexo, mas em contínua transformação). A cultura 
popular européia esteve longe de ser estática durante esses três séculos, mas na 
verdade não se transformou, e nem poderia, com tanta rapidez. Como vimos, 
existiam todos os tipos de contatos entre a cultura erudita e a cultura popular.12 
 

Para entender a vida cultural da cidade do Rio de Janeiro ao longo do século XIX essa 

visão é útil. Mesmo sabendo a grande complexidade cultural que marcou todo esse período, 

com diferenças muito marcantes entre cada quarto de século, procuraremos estudá-lo através 

de um importante viés: o processo de construção e consolidação do mercado de música 

impressa no Rio de Janeiro. Esse processo nos permite entender determinados aspectos da 

vida musical no Rio de Janeiro ao longo de um século de grandes transformações como foi o 

XIX. As afirmações de Burke, dessa forma, serão um ponto de partida para novas reflexões 

surgidas da análise da documentação existente sobre a impressão musical (partituras 

                                    
10  Mikhail Bahktin. A Cultura Popular ..... , 1993, p. 83. 
11  Peter Burke. Cultura Popular na Idade Moderna. São Paulo: Cia das Letras, 1989, p. 55. 
12  Peter Burke. Cultura Popular....., 1989, p. 301. 
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impressas, contratos entre editores e compositores, cancioneiros populares, bibliografia sobre 

o assunto, etc). Essa documentação, ainda pouco estudada, revela aspectos interessantes da 

produção e do consumo musical na cidade. Revela que, em meio a tantos gostos, práticas e 

consumos musicais, o mercado de músicas impressas procurou diversificar-se e crescer no 

sentido de ampliar, moldar e consolidar tais consumos e, como resultado, transformar a 

música numa mercadoria.  

Desde o aparecimento das primeiras modinhas e lundus editados, escritos para piano e 

voz ou guitarra francesa (como ainda era chamado o violão no início do XIX) e voz, até as 

edições de óperas completas, árias famosas, hinos, obras de concerto para piano e outros 

instrumentos, a imprensa musical foi consolidando-se como um importante meio de difusão, 

de mediação cultural, de consagração de gêneros e estilos musicais e de formação de gostos 

musicais. Iniciada timidamente na década de 20, a impressão musical, cinqüenta anos depois, 

já havia feito da música uma mercadoria, com um público consumidor fiel, formado 

principalmente pelas camadas letradas da sociedade.  

A partir de 1870 aproximadamente, já se percebe uma certa delimitação de campos de 

produção e consumo. Em certo sentido, essa segmentação do mercado refletia o processo de 

construção de gostos e de tradições, capitaneado pela elite intelectual brasileira formada 

juntamente com o Estado monárquico, que decidida a construir o Brasil ideal,13 organizou-se 

em torno de instituições como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), o Colégio 

Pedro II, as Faculdades de Direito e Medicina, o Arquivo Nacional, entre outras. A iniciativa 

de construir o Brasil simbólico que marcou os anos pós-independência e trouxe para o centro 

da vida cultural os ideais do movimento romântico, culminou no germe do movimento 

folclórico brasileiro, cuja figura emblemática seria Sílvio Romero. Assim, foi década de 1870 

que começou a surgir, no meio intelectual brasileiro, um discurso inspirado no movimento 

folclórico europeu, mas com roupagem própria. 

Assim como o fosso entre as duas culturas ampliou-se gradativamente, da 
mesma forma algumas pessoas cultas começaram a encarar as canções, crenças 

                                                                                                             
 
13  Lúcia M. B. Pereira das Neves e Humberto F. Machado em O Império do Brasil. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1999. A expressão “país ideal” em oposição à expressão “país real” é utilizada pelos autores como 
forma de discutir a ideologia que norteou a construção do Estado monárquico brasileiro “... forjado, de 
acordo com o espírito da época, no molde das monarquias constitucionais européias, sob a inspiração de uma 
doutrina liberal medrosa, herdeira da colonização ibérica e das pálidas Luzes portuguesas – mais preocupada 
em preservar a ordem e a tranqüilidade pública, em sobrepor os interesses de uma elite aos da maioria da 
população, do que em garantir a liberdade, a igualdade perante a lei e os direitos dos indivíduos, valores 
exaltados pela Revolução Francesa” (p. 184). 
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e festas populares como exóticas, curiosas, fascinantes, dignas de coleta e 
registro.14 
 

 Justamente por isso, o estudo do nascimento e consolidação do mercado de música 

impressa no Rio de Janeiro necessita de mais uma ferramenta teórica. O conceito de “campos 

de produção e consumo” conforme a teoria dos mercados de bens simbólicos, elaborada por 

Pierre Bourdieu, mostra-se igualmente útil para a compreensão dos processos de 

autonomização dos campos de produção culturais ocorridos na Europa a partir da era das 

revoluções. Esse processo libertou progressivamente a vida intelectual e artística da tutela da 

aristocracia e da Igreja. Bourdieu nos diz que tal 

processo sucedeu em meio a uma série de outras transformações: a) a 
constituição de um público de consumidores virtuais cada vez mais extenso, 
socialmente mais diversificado, e capaz de propiciar aos produtores de bens 
simbólicos não somente as condições mínimas de independência econômica 
mas concedendo-lhes um princípio de legitimação paralelo; b) a constituição de 
um corpo cada vez mais numeroso e diferenciado de produtores e empresários 
de bens simbólicos cuja profissionalização faz com que passem a reconhecer 
exclusivamente um certo tipo de determinações como por exemplo os 
imperativos técnicos e as normas que definem as condições de acesso à 
profissão e de participação no meio; c) a multiplicação e a diversificação das 
instâncias de consagração competindo pela legitimidade cultural, como por 
exemplo as academias, os salões (onde sobretudo no século XVIII, com a 
dissolução da corte e da arte cortesã, a aristocracia mistura-se com a 
intelligentsia burguesa e passa a adotar seus modelos de pensamento e suas 
concepções artísticas e morais), e das instâncias de difusão cujas operações de 
seleção são investidas por uma legitimidade propriamente cultural, ainda que, 
como no caso das editoras e das direções artísticas dos teatros, continuem 
subordinadas a obrigações econômicas e sociais capazes de influir, por seu 
intermédio, sobre a própria vida intelectual.15 
 

A análise de Bourdieu, que aborda a autonomização de campos de produção de bens 

simbólicos, nos ajuda a entender a construção e consolidação de um mercado para a música 

impressa na cidade do Rio de Janeiro. Através desse referencial, podemos analisar a 

construção do campo editorial musical no Rio de Janeiro, através da atuação de agentes que, a 

partir dos anos 1820, perceberam a demanda para consumos de gêneros e estilos musicais 

diversos e diferenciados e passaram assim a explorar tal demanda, oferecendo seus serviços 

especializados para proporcionar aos amantes da música de salão e da música operística os 

meios para estarem sempre na moda. Dessa maneira, facilitaram-lhes inclusive as condições 

para criar espaços de sociabilidade que lhes eram tão caros, e que cumpriam o papel que os 

meios de comunicação de massa passaram a cumprir já no século XX. Os saraus e festas 

                                    
14  Peter Burke. Cultura Popular....., 1989, p. 301. 
15  Pierre Bourdieu. A Economia das trocas simbólicas. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1999, p. 100. 
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familiares certamente eram muito importantes naquele período. Eram nesses encontros à luz 

de velas e lampiões a gás que casamentos eram arranjados, que negócios eram fechados, que 

divertimentos eram criados.  

Ao analisarmos esse mercado, percebemos que ele cresceu refletindo uma sociedade 

complexa, heterogênea e estratificada, ávida de uma vida cultural dinâmica, capaz de criar 

meios de satisfazer sua necessidade pela música e pelas festas em geral. Numa época de 

escrita e leitura limitada, ou seja, de alfabetização restrita,16 onde somente os 

“musicalizados”17 podiam usufruir pela via impressa as modinhas, polcas, lundus, romances e 

árias de óperas da moda, os costumes musicais das camadas populares passaram a se tornar 

tradição pelas “mãos” dos proprietários das casas editoras, auxiliados pela mediação de 

compiladores de repertório e músicos profissionais. Eram eles os mediadores da diversidade 

de sons e gostos existente na complexa sociedade de então. Em contrapartida, a absorção por 

parte dos iletrados da música consumida pelos letrados era realizada através da “leitura 

indireta”, que reforçava a hibridização de gêneros, estilos, acabando por forjar novas tradições 

musicais que mais tarde serão inclusive utilizadas para reforçar a idéia de nacionalidade 

musical tão buscada pelos intelectuais de então.  

Com isso, no final do século XIX, o consumo musical já se mostrava diversificado e 

procurava atender tipos de consumidores distintos. Aspectos desse comércio de músicas entre 

as camadas médias e mais populares nos são oferecidos por Luiz Edmundo: 

O Grande sucesso do quarteirão, no entanto, é o Pedrinho do Largo, vendedor 
de modinhas, mulato sarará, que veste roupa de brim-d’Angola, sapato de corda 
e chapéu três-pancadas, com aba tapando o olho esquerdo, um olho bambo, 
sensual, que ele, por vezes, atira às janelas onde há raparigas que se 
dependuram, perguntando: 

_ Tem a modinha do Olá, “seu” Nicolau, você quer mingau? 
E, logo, o mestiço pernóstico, pegando a deixa, com a sua voz esganiçada de 
vendedor de sorvete, responde de chofre: 
 ”Mingau não quero, 

Eu quero é amor”!... 
Traz debaixo do braço, em pacotes, nos bolsos e nas mãos, as obras-primas do 
repertório de modinhas nacionais. Não as apregoa, porém, pelos títulos, canta-
as: 
 “Quisera amar-te mas não posso Elvira, 
 Porque gelado trago o peito meu, 
 Não me crimines que não sou culpado, 
 Amor no mundo, para mim, morreu”. 
 

                                    
16  Goody, Jack  & Watt, Ian. “The consequences of literacy”, in Goody, Jack (ed.). Literacy in traditional 

societies, 1981, p. 27-68. 
17  Diz-se “musicalizado” aquele que domina as normas da escrita musical, sendo capaz de decodificar o 

discurso simbólico utilizado para prescrever uma música. 
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Ou então: 
 “Nasci, como nasce qualquer vagomestre, 
 não sei quem foram ou quem sejam meus pais, 

vivo nas tabernas, ao som das violas, 
 pesco de linha na beira do cais!” 
Quando Pedrinho do Largo canta no beco, as sacadas de ferro transbordam de 
moradores, de interesse, de alegria e de emoção.18 
 

Podemos dizer que o nascimento e a consolidação da impressão musical no Rio de 

Janeiro foi o reflexo de uma série de acontecimentos sociais, políticos e econômicos que 

transformaram a vida da cidade a partir dos primeiros anos do século XIX. Até 1808, quando 

a cidade foi escolhida para acolher e proteger a Família Real portuguesa dos perigos causados 

pelo avanço das tropas napoleônicas na Europa, o Rio de Janeiro era apenas a sede do 

governo colonial,19 governado pelo Vice-rei e Capitão Geral do Brasil Dom Marcos de 

Noronha e Brito. Com a chegada da Família Real, juntamente com uma boa quantidade de 

nobres, súditos e funcionários da Coroa, a cidade sofreu um forte impacto social, político e 

econômico. A partir desse acontecimento inédito, a cidade é transformada, da noite para o dia, 

em sede da Coroa e do Império português, fato que provocou inúmeras conseqüências: o 

crescimento das camadas médias, a abertura do livre comércio, o maior fluxo de comerciantes 

estrangeiros, a liberdade de imprensa, entre tantas outras.  

De fato, as restrições impostas pela Coroa portuguesa não permitiram, como aconteceu 

na Europa, que o Brasil desenvolvesse meios para corresponder ao seu potencial mercado 

produtor e consumidor de obras musicais impressas até os primeiros 10 anos do século XIX. 

Embora tímido, o mercado já existia e permanecia dependente das editoras européias, que 

exportavam suas “novidades” para as Américas. A fundação da Imprensa Régia, ainda em 

1808, constituiu o primeiro passo para o fim dessas restrições. Porém, somente com a Carta 

Régia de 5 de fevereiro de 1811 foi que Dom João autorizou pela primeira vez o 

funcionamento de uma tipografia privada no país. E foi essa Tipografia de Silva Serva em 

Salvador, Bahia, a pioneira ao imprimir a primeira publicação relacionada à música, 

totalmente feita no país. Em 1813, Silva Serva imprimiu, em 8 folhetos de 32 páginas cada, o 

livro de poemas intitulados “Viola de Llereno”, de Domingos Caldas Barbosa. E demorariam 

quase dez anos para aparecerem as primeiras publicações de música impressa propriamente 

dita. 

                                    
18  Luiz Edmundo. O Rio e Janeiro, .... , 1957, v. 1, p. 179-180. 
19  O Rio de Janeiro tornou-se sede do governo colonial em 1763. Com a exploração das jazidas de ouro e 

diamantes no interior das Minas Gerais, o Rio de Janeiro tornou-se o principal porto de escoamento da 
produção para a metrópole, conquistando assim o posto antes exercido pela cidade de Salvador. 
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Esse estudo pretende demonstrar que o nascimento da impressão musical foi um fator 

decisivo na transformação da música em um produto, em mercadoria.20 Procuraremos 

esclarecer que a construção desse mercado foi o reflexo de vários fatores conjugados. Novas 

tecnologias surgidas no final do século XVIII, mudanças sociopolíticas ocorridas no período – 

a vinda da família real para o Rio de Janeiro; a elevação do Brasil a Reino Unido; a 

autorização para o estabelecimento de tipografias e imprensas; o aumento das camadas 

médias e o surgimento de novos campos e espaços de produção e consumo musicais. Ao 

longo do século XIX a cidade do Rio de Janeiro ganhou vários teatros líricos e de variedades, 

sociedades musicais não oficiais e instituições de caráter lítero-musicais, inclusive o 

Conservatório de Música, fundado em meados do século. As festas populares ganharam status 

entre as camadas médias, permitindo que a cidade ganhasse espaços de intensas trocas 

culturais. A famosa Festa do Divino é um ótimo exemplo disso, com suas barracas onde 

circulavam intelectuais, políticos, músicos e artistas populares, convertendo-se em um intenso 

espaço de trocas culturais, como tão bem estudou a historiadora Martha Abreu. 21  Saraus 

lítero-musicais familiares tornaram-se tradição entre as camadas altas e médias, permitindo 

sociabilidades novas que pressupunham o consumo de músicas impressas. Cresceu também o 

número de bandas corporativas militares e amadoras.  

O crescimento da oferta de ensino musical e de práticas musicais populares 

profissionais e amadoras (grupos de choro, sociedades recreativas, as já citadas festas 

populares – por exemplo, a “Festa do Divino Espírito Santo” e posteriormente a “Festa da 

Penha”)22 delineou consumos diferenciados, aos quais a “indústria” de músicas também se 

adequou. O termo indústria não é efetivamente apropriado para designar a imprensa musical 

no século XIX. Estamos empregando o termo, apenas para reforçar o caráter reprodutivo que 

a música passou a ter. Se consultarmos o dicionário de Morais (1813), encontramos a seguinte 

                                                                                                             
 
20  Karl Marx. O Capital. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, s/d. Uma mercadoria, segundo Marx, é 

“antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades 
humanas, seja qual for a natureza, a origem delas, provenham do estômago ou da fantasia” (Marx, s/d., p. 
41). “Constituem fatos históricos a descoberta dos diferentes modos, das diferentes maneiras de usar as 
coisas” (idem, p. 42). Marx, ao analisar a mercadoria, estabelece o conceito de “valor-de-uso” que está 
relacionado à utilidade que uma mercadoria possui. “O valor-de-uso só se realiza com a utilização ou o 
consumo” (idem, p. 42). Ver também Tom Bottomore. Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2001: “Como a MERCADORIA é um produto que é trocado, aparece como unidade de dois aspectos 
diferentes: sua utilizade para o usuário, que é o que lhe permite ser objeto de uma TROCA; e seu poder de 
obter certas quantidades de outras mercadorias nessa troca. Ao primeiro aspecto, os economistas clássicos 
chamam valor de uso; ao segundo, valor de troca” (p. 401). 

21  Marta Abreu. O Império do Divino. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
22  Rachel Soihet. A Subversão pelo Riso. Rio de Janeiro: FGV ed., 1998. 
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definição para “indústria”: “Arte, destreza, para granjear a vida; engenho, graça, em lavrar e 

fazer obras mecânicas, em tratar negócios civis, etc”.23 

Na verdade, as músicas eram impressas em oficinas de pequeno porte mais próximas 

daquilo que entendemos como manufaturas e oficinas artesanais. Segundo o historiador Luiz 

Carlos Soares, as oficinas artesanais utilizavam um processo,  

onde cada trabalhador era responsável pela realização de todas as etapas 
necessárias à confecção de um determinado produto. Já as manufaturas, pela sua 
maior dimensão, requeriam uma certa divisão do trabalho, o que implicava na 
existência de tarefas especializadas, que necessitavam de trabalhadores 
qualificados, havendo também a utilização de máquinas rudimentares em tarefas 
que exigiam uma grande massa de trabalho ou grande dispêndio de força 
física.24  

 
A impressão musical pode ser considerada uma manufatura sob esse aspecto, mas 

também foi o germe de uma diversificada indústria voltada para a música, com intensas 

repercussões quase um século depois. Essas primeiras manufaturas cumpriram um importante 

papel no sentido de permitir que os consumidores, amantes de determinados formatos 

musicais, pudessem adquiri-los, difundindo assim gostos e tradições. A música tornar-se-ia 

assim um produto consumível e adquirível, como qualquer outro bem. O processo de 

impressão possibilitou a reprodução da mesma obra e a formação de um mercado consumidor 

de partituras do repertório da moda (romances, árias de ópera, modinhas, polcas, lundus, 

valsas, etc.), principalmente para piano e voz, e de cancioneiros, espécies de coleções de letras 

das músicas de salão mais populares, que atingiam um público mais amplo, inclusive dos 

“não musicalizados”. Investia-se e reproduzia-se o capital investido. Além disso, essa nova 

maneira de tratar a música permitiu a ampliação de outros setores do mercado de música em 

geral. Interessante perceber como a grande maioria de editores que se firmaram no mercado 

de impressão musical eram também comerciantes de instrumentos, músicos profissionais, 

compositores e professores de música. De forma dialética, a impressão musical refletiu a 

grande expansão da atividade musical em geral e o novo lugar que a música passou a ter no 

século XIX. 

Apesar de ter-se iniciado timidamente ainda nos anos 1820, a imprensa musical tomou 

impulso a partir da década de 1840/50, crescendo muito na segunda metade do século XIX até 

as duas primeiras décadas do XX, quando a gravação sonora surgiu e tornou-se uma novidade 

                                    
23  Antônio Morais e Silva. Diccionário da Língua Portugueza. Lisboa: Typografia Lacerdina, 1813 (2 ed.). 
24  Luiz Carlos Soares. “A Escravidão Industrial no Rio de Janeiro do Século XIX”, in  Anais Eletrônicos do VI 

Congresso Brasileiro de História Econômica e da VI Conferência Internacional de História de Empresas - 
ABPHE. Belo Horizonte: ABPHE - UFMG, 2003. 
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que passaria, pouco a pouco, a monopolizar esse mercado. Podemos inclusive afirmar que foi 

a partir do mercado de impressão musical que apareceu a figura do “compositor(a) de canções 

populares” (os autores de polcas, modinhas, lundus, etc.). Outra possível conseqüência dessa 

“indústria” é o fato de que o crescente aumento de material musical impresso colocado à 

venda pouco a pouco permitiu que se começasse a pensar na questão dos “direitos autorais”, 

um aspecto ainda quase ignorado pela legislação vigente até o início do século XX. A música 

de caráter mais popular passaria também a dar algum lucro, ainda que só para os empresários, 

mas os compositores logo perceberam que teriam uma longa luta pelas garantias de seus 

direitos autorais e que só organizados poderiam ter chance frente à nova “indústria”. 

O historiador Robert Darnton, que se dedica à história do livro e da leitura no século 

XVIII, propõe um modelo para a análise de como os livros surgem e se difundem na 

sociedade. Sua contribuição nos permitirá esclarecer o processo de construção e consolidação 

da impressão musical no Rio de Janeiro, durante o longo século XIX. 

A história do livro se interessa por cada fase desse processo e pelo processo 
como um todo, em todas as suas variações no tempo e no espaço, e em todas as 
suas relações com outros sistemas, econômico, social, político e cultural, no 
meio circundante.25 
 

Através de um esquema gráfico,26 Darnton nos conduz a uma visualização do processo 

completo de comunicação que vai do autor até os leitores. 

Figura 1 

                                    
25  Robert Darnton. O Beijo de Lamourette -  Mídia, Cultura e Revolução. São Paulo: Cia das Letras, 1990, p. 

112. 
26  Robert Darnton. O Beijo de Lamourette ...., 1990, p. 113. 
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Tal esquema serve de inspiração para montarmos um sumário de perguntas a serem 

respondidas ao longo desse trabalho. Enriquecemos esse modelo de investigação com as 

reflexões suscitadas por Roger Chartier, que se preocupa com as maneiras pelas quais eram 

realizadas as leituras no passado. Um dos interesses de Chartier são os “protocolos de leitura”, 

que se produzem na própria matéria tipográfica, caracterizando um tipo de “leitor ideal” para 

tais produtos impressos. Assim, podemos ficar atentos ao fato de que “ler” ou consumir certas 

músicas de caráter popular no século XIX implicava em conhecer esses “protocolos”, 

identificando-se ou não com eles.27 Dentro da complexa engrenagem produtiva que se ia 

construindo, podemos observar uma cadeia que iniciava no autor até chegar aos aficionados 

compradores de modinhas, lundus, polcas ou cançonetas da moda. Nesse processo, cabia ao 

editor a tarefa de traduzir os desejos dos consumidores ávidos de novidades musicais. Esse 

editor, por deter o capital necessário para o investimento, acabava sendo peça chave na 

determinação de modas e gostos, que certamente não nasciam apenas da pura lógica 

comercial, mas também de uma demanda cada vez mais diferenciada. É ainda Chartier que 

nos leva a refletir sobre uma enorme gama de possíveis leituras, muitas feitas fora das normas 

convencionais. São leituras que fogem ao padrão estabelecido através de aprendizado escolar 

formal, leituras suscitadas por um aprendizado autodidata “selvagem”, possível no dia a dia 

dos encontros culturais.28 É ainda útil pensar-se nas leituras indiretas, baseadas na escuta 

daquilo que era “lido” por outrem. O estilo de velhos chorões, tocadores de violão “por 

ouvido”, pode ser entendido dessa maneira. Música é antes de tudo sons organizados em 

padrões estéticos e em discursos fluentes. Música invade nossos ouvidos seletivos e nos 

apropriamos dela realizando nossas próprias sínteses.  

A Musicologia contemporânea tem feito grandes aproximações com outras disciplinas 

como a semiologia e a psicologia (Gestalt).29 Nesses campos é fato consensual que a escuta, 

que o ouvido humano, é cultural e seletivo. Dessa forma, é importante estar-se atento às 

apropriações dos discursos musicais e à diversidade de “leituras” possíveis dentro de 

sociedades culturalmente complexas como o Rio de Janeiro do século XIX. Esse estudo tem 

também o objetivo de lançar algumas hipóteses sobre o consumo da grande variedade de 

                                    
27  Roger Chartier. Práticas de Leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2001. Ver “Introdução” de Alcir Pécora, 

pp. 9 -17. 
28  Roger Chartier. Práticas de Leitura .....,  2001, p. 20. 
29  Ver Richard Middleton. Studying Popular Music. Great Britain: Open University Press, 1997;  Philip Tagg. 

Analising Popular Music. Philip Tagg on-line texts: <<www.theblackbook.net/acad/tagg/texts.html>>, 1982, 
acesso em 20/01/2001; Maria de Lourdes Sequeff. Curso e Dis-Curso do Sistema Musical (tonal). São Paulo: 
Annablume, 1996. 
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músicas impressas e cancioneiros que passariam a circular pela cidade. Para isso, 

necessitamos responder, primeiramente, a muitas perguntas inspiradas no esquema proposto 

por Robert Darnton: 

1. Quem eram os editores de música no longo século XIX? 

2. Quando começou efetivamente a imprensa musical no Rio de Janeiro? Que fatores 

determinantes a impulsionaram (sociais, econômicos, políticos)? 

3. Quem foram os primeiros impressores/editores de música na cidade? 

4. Como se estabeleciam? 

5. Que técnicas utilizavam? 

6. Que tipo de mão-de-obra tais oficinas de impressão necessitavam? 

7. Qual o tipo de trabalho –  assalariado ou escravo? 

8. Havia legislação específica para a prática da impressão musical? 

9. Quantos estabelecimentos de impressão musical existiram na cidade ao longo do século 

XIX e início do XX?  

10. Qual espécie de repertório imprimia-se? 

11. Como se distribuíam os produtos? Onde eram vendidos? 

12. Quais os mais expressivos impressores/editores da época? 

13. Como eram feitos os contratos entre autor e editor da obra? 

14. Como e quando se começou a usar o termo “música popular” ? No século XIX esse termo 

já existia?  

15. Como, quando e por quem foi feito o debate que estabeleceu o discurso sobre o que é 

música brasileira e o que é música popular? 

16. Como se organizaram os campos de produção e consumo musicais na cidade? 

17. Como essa produção diversificada se refletiu na imprensa musical? 

 

A expressão “música popular no Rio de Janeiro do século XIX” é anacrônica. Nosso 

referencial teórico explica que essa noção não existia até os últimos 30 anos do século XIX, 

embora houvesse de fato uma produção musical que estava fora das instâncias de legitimação 

oficiais, sendo produzida por camadas populares e médias, através da criatividade de músicos 

“formados” dentro da informalidade, do auto-didatismo, da “pequena tradição”, etc. Estamos 

dispostos, com essa ressalva, a utilizar esse conceito, procurando buscar sua história. Assim, 

música popular deve primeiramente ser compreendida como uma expressão de múltiplas 

apropriações e significados construídos historicamente. Pretende-se entender como a 
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impressão musical em geral contribuiu para forjar, ao lado de um discurso intelectual 

nacionalista, a idéia de “música popular” que se consagrará a partir do século XX. Para isso 

será preciso desconstruir a noção dicotomizada de “erudito”/ “popular” através do conjunto de 

fontes que nos “falem” das diversas práticas musicais daquele tempo. Através da interpretação 

dessas fontes, poderemos revelar uma grande infinidade de significados para as várias 

músicas produzidas naquele tempo. Essa diversidade de significados passa pelo aspecto 

formal, estético, mas principalmente pela dinâmica social.  

A expressão “música popular” é problemática justamente por trazer dois conceitos 

nebulosos. Afinal de contas, como definir “música” sem levar em conta identidades culturais? 

Como definir “popular” sem abordar questões sociais e questões sobre hegemonia cultural, 

socioeconômica e política? O primeiro passo é mergulhar no passado, procurando entender a 

mentalidade daqueles agentes que produziram e consumiram música ao longo do século XIX, 

trazendo para o campo da história da música no Brasil o rico debate que vem iluminando 

com0 novas idéias a História Social da Cultura. 

Paul Veyne nos mostra a impossibilidade de fazermos História sem utilizarmos 

conceitos.30 Um dos erros metodológicos apontados por Veyne é crer na possibilidade de 

conceitos universais, esquecendo que conceitos têm sua própria historicidade. Para ele, “o 

perigo mais traiçoeiro é o das palavras que suscitam no nosso espírito falsas essências e que 

povoam a História de universais que não existem”. Cultura, música e até mesmo História 

portanto, não são universais. São conceitos datados, mas que depois de cunhados, são 

incorporados de maneira irreversível ao nosso vocabulário. Cada época, cada formação social, 

têm suas “culturas” (costumes e representações), que devem, num trabalho historiográfico, 

“ser enfrentadas”,31 muito mais que definidas conceitualmente. É claro que é utópico 

querermos fazer História sem os conceitos e suas definições. Veyne afirma que “os 

historiadores se vêem constantemente embaraçados ou enganados pelos conceitos ou tipos de 

que se servem”.32  

Um dos conceitos que mais provoca embaraços nos historiadores da cultura é o 

conceito “cultura popular”, ou simplesmente o conceito de “popular”. Ao trabalharmos dentro 

de perspectivas culturais, quase sempre experimentamos o sentimento de que tal conceito é, 

ao mesmo tempo, um problema e uma solução (mesmo que problemática e insuficiente). 

                                    
30  Paul Veyne.  “Os Conceitos em História”, in  Maria Beatriz Nizza da Silva (org.), Teoria da História. São 

Paulo: Cultrix, 1976, p. 120. 
31  Martha Abreu. O Império do Divino. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 2001, p. 28. 
32  Paul Veyne.  “Os Conceitos em História”....., 1976, p. 121. 
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Precisamos portanto, buscar soluções teóricas para que esses conceitos sejam colocados na 

sua dimensão apropriada. Não devemos ter a ilusão de que abandonar o conceito de “cultura 

popular” é uma solução a priori. Talvez seja mais correto esclarecer o leitor de sua limitação, 

definindo seu significado no contexto com que nos defrontamos. Mesmo tendo como 

pressuposto fundamental a idéia do diálogo entre as culturas, que põe por terra a visão 

dicotômica entre “cultura popular” e “cultura erudita”, achamos que o conceito de “cultura 

popular”, ou de “música popular”, ainda pode ser útil, desde que entendido como um campo 

delimitado de produção e consumo.33 Assim, ao pensarmos nas práticas musicais das camadas 

médias e subalternas, devemos tratá-las dentro de uma visão que privilegie suas identidades 

diferenciadas, mas sempre em diálogo. Ao pensarmos na “música popular” no século XIX, 

devemos entendê-la como um campo de produção onde muitas dessas identidades foram, sob 

inúmeros matizes de mediação entre culturas, constituindo formatos musicais de produção e 

de consumo. Dessa forma, ao utilizarmos o conceito de “popular”, estamos privilegiando uma 

produção que se distingue da produção de concerto, mesmo que seus agentes pertençam a 

mais de um campo de produção.  

Um exemplo dessa produção mais “popular” seriam as modinhas, os lundus, as polcas, 

os maxixes e outros gêneros e estilos musicais oitocentistas que eram consumidos e 

apropriados pelas camadas médias e pobres. Naquele tempo esse repertório não era chamado 

de “música popular” pelo senso comum. Através dos títulos das coleções publicadas naquela 

época, podemos ver que essa espécie de repertório diferenciava-se de outro, mas não através 

de um conceito, “música popular”, como hoje estamos acostumados. Tratava-se de um 

conjunto de produtos mediados que surgiram em formato facilmente consumível  e a preços 

acessíveis (partituras impressas ou compilação de letras em forma de cancioneiros). Músicas 

que eram frutos do diálogo entre diversas identidades culturais, e que foram produzidas para o 

entretenimento das camadas médias e pobres, em rápida expansão, do Rio de Janeiro daquele 

tempo. Para as práticas musicais circunscritas às camadas pobres, os batuques de escravos, 

por exemplo, que permaneciam em seus redutos sociais, ou seja, sem possibilidade de serem 

                                    
33  Pierre Bourdieu. A Economia das Trocas Simbólicas. Rio de Janeiro: Perspectiva, 1999. Encontramos em 

Bourdieu a noção de “campos”. Para Boudieu, “o campo da indústria cultural específicamente organizado 
com vistas à produção de bens culturais destinados a não produtores de bens culturais (“o grande público”) 
que podem ser recrutados tanto nas frações não intelectuais das classes dominantes (“o público cultivado”) 
como nas demais classes” (Bourdieu, ..., 1999: 105). Podemos pensar que no século XIX, uma nascente 
“indústria de entretenimento” propiciou a criação de um campo de produção e consumo de determinados 
formatos musicais inéditos. 
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absorvidas pelo embrião de uma “indústria cultural”, exigem outras formas de abordagem. 

Por esse ângulo, os conceitos de identidade e de etnicidade mostram-se igualmente úteis.  

Ao pretender estudar o surgimento e a consolidação da impressão musical no Rio de 

Janeiro, estamos indo ao encontro de um rico e vasto repertório musical que trouxe prazer 

estético aos nossos antepassados. Além do enorme repertório de música de tradição européia, 

tendo a ópera (principalmente italiana) como grande destaque, percebemos que a “música de 

caráter popular” praticada no Rio de Janeiro dos anos compreendidos entre 1820 e 1920 se 

tornou um importante produto para a impressão musical comercial. Essas músicas podem ser 

entendidas como:  

1. Formatos musicais estabelecidos pelas mediações de uma nascente “indústria cultural”,34 

que trouxe à cena o teatro musicado e outros espaços de lazer para as camadas médias.  

2. Formatos musicais que se estabeleceram através da hibridação de diferentes “matrizes 

culturais”,35 em contato nas diferentes situações sociais e rituais da vida dos habitantes da 

cidade (aí podem estar incluídos: a música dos “chorões”, a música dos “cordões”, a 

música dos “batuques” e o “cancioneiro” em geral). 

Uma boa parte desse repertório acabou sendo fundamental para a consolidação da 

impressão musical. Entre o repertório explorado pelos editores podemos encontrar uma série 

de canções acompanhadas, que geralmente eram impressas para canto e piano. Raras vezes 

imprimiu-se esse tipo de repertório com acompanhamento para violão, fato que revela um 

dado interessante em relação ao uso desse instrumento entre as camadas não alfabetizadas 

musicalmente.36 O piano, nesse sentido, era o instrumento significativo de um estrato social 

capaz de decodificar a escrita musical, já que fora instruído numa tradição musical ocidental, 

                                    
34  É claro que o termo não se aplica para aquela conjuntura histórica. “Indústria Cultural” é um conceito que 

“nasceu” em um texto de Horkheimer e Adorno, de 1947 e, segundo Barbero, “o que contextualizou a 
escritura desse texto é tanto a América do Norte da democracia de massa como a Alemanha nazi”. O 
conteúdo do conceito foi sendo construído posteriormente, em meio a um processo de debate no campo dos 
estudos sobre cultura, vanguardeados pelos teóricos da Escola de Frankfurt (os próprios “autores” do termo e 
outros como Walter Benjamin). Ver em Jesus Martin Barbero. Dos Meios às Mediações. Rio de Janeiro: Ed. 
UFRJ, 2001, p. 77. 

35  Inspirados em Martin-Barbero (2001), definimos “Matriz Cultural” como procedimentos (culturais, literários, 
teatrais, artesanais, musicais, etc.) que foram sendo elaborados historicamente, através da prática social e que 
acabaram por tornar-se sedimentos para a reelaboração de novas expressões. Nas práticas musicais urbanas 
daquele período, nota-se a utilização de diversas “matrizes”:  tipos de escalas (seqüência de sons), formais 
(canção estrófica por exemplo), rítmicas, organológicas ( que diz respeito à classificação dos instrumentos 
musicais), etc., que muitas vezes “falam” de identidades culturais específicas, como é o caso de instrumentos 
musicais como o agogô, de matriz africana, a viola de arame, de matriz ibérica e o piano-forte, de matriz 
germânica. 

36  Márcia Taborda. Violão e identidade nacional: Rio de Janeiro 1830/1930. Tese de doutorado. PPGH, UFRJ, 
2004. 
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adquirindo assim um capital cultural restrito à sua origem social. Embora a modinha e o lundu 

estivessem em uso entre as camadas médias e baixas, tendo o violão e a viola como 

mediadores, o piano acabaria sendo o novo mediador dos gêneros híbridos de caráter mais 

popular entre as camadas médias e altas da sociedade. Grande foi o número de polcas 

impressas, gênero que certamente monopolizou o mercado nos últimos 30 anos do século 

XIX. Em seguida às polcas imprimiram-se muitas modinhas, lundus, valsas, schostisches, 

maxixes, tangos, habaneras, entre outros, sendo quase toda a sua totalidade impressa com 

acompanhamento para piano. 

 Pretende-se abordar o nascimento e a consolidação da impressão musical no Rio de 

Janeiro em seis capítulos, de modo a analisar o início do processo de autonomização do 

campo da música que se deu no Brasil logo após a chegada da corte portuguesa ao Rio de 

Janeiro, através do desenvolvimento de meios capazes de alimentar e desenvolver o já 

potencial mercado existente para a cultura (e a música em particular). A impressão musical 

constituiu-se num dos mais importantes meios nesse sentido. Esse setor cumpriu um papel 

decisivo na formação do embrião daquilo que viria a ser, mais tarde, uma “indústria cultural”. 

A impressão musical contribuiu decisivamente para transformar a música em mercadoria, em 

um bem de consumo. O setor desenvolveu-se através do uma sofisticada engrenagem, que 

passava pelas mudanças sociopolíticas pelas quais a cidade do Rio de Janeiro atravessou, pelo 

advento de novas técnicas de impressão em geral, pela chegada de investidores estrangeiros 

ao Brasil, pelo incremento à criação e ampliação de espaços de produção e consumo musicais 

(teatros, clubes, festas, armazéns para o comércio de música e instrumentos musicais em 

geral, etc.), pelo aumento do número de professores e de instituições de instrução musical e 

pelo intenso debate ideológico, capitaneado por intelectuais dispostos a estabelecer os traços 

de identidade do Brasil-Nação. Esse debate não só se refletiu no desenvolvimento e nos rumos 

que esse mercado tomou, como também norteou o desenvolvimento dessa “indústria”, já que 

muitos de seus agentes estavam organicamente envolvidos nele. Toda essa engrenagem 

contribuiu para a criação de segmentos, nichos de mercado, onde se moldavam gostos e 

formatos musicais originais. A impressão musical, dessa forma, foi um dos meios 

significativos através dos quais se gestou aquilo que mais tarde passou a ser reconhecido e 

consagrado como “música popular brasileira”. 

Se o nascimento da “impressão musical” representa um marco na transformação da 

música em mercadoria, para que ela pudesse se desenvolver alguns fatores foram decisivos. 

As novas tecnologias surgidas no final do século XVIII, tais como a criação da litografia e da 
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zincografia, sem falar na melhoria das técnicas de fabricação de papel e tinta para impressão. 

As profundas mudanças sócio-políticas ocorridas no período, começando com a vinda da 

família real para o Rio de Janeiro e a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e 

Algarves, tendo a cidade como sede. A autorização para o estabelecimento de tipografias e 

imprensas. O aumento acelerado das camadas médias, com real poder de compra e 

necessidades culturais a serem supridas. A criação de novos campos e espaços de produção 

musical como o teatro de costumes, as festas populares, os saraus, as bandas. O crescimento 

do ensino musical e de práticas musicais populares profissionais e amadoras (grupos de choro, 

sociedades recreativas, festas populares como a do “Divino Espírito Santo”).  

A imprensa musical tornou-se sistemática a partir da década de 1840/50, crescendo 

muito na segunda metade do século XIX até as duas primeiras décadas do XX, quando a 

gravação sonora passou a monopolizar esse mercado. É com a entrada em cena da impressão 

musical que se dá o nascimento do “compositor(a) de canções populares” (autor). Até meados 

do século XIX o autor de uma modinha contentava-se com o status de ser lembrado como tal. 

O que levou a uma consciência progressiva sobre a questão dos “direitos autorais” foi 

justamente a percepção de que música começava a dar lucro (mas principalmente para os 

editores/ empresários). E eles perceberam que a “música popular” também era lucrativa, 

desde que esse novo mercado fosse bem estruturado, tarefa que dezenas de editores levaram a 

cabo como poderemos ver ao longo desse trabalho.  

 Para responder a nossas questões e comprovar nossa hipótese ,decidiu-se organizar 

esse estudo em etapas. No capítulo I, discutiremos a música dentro do contexto social ao 

longo do século XIX, procurando mostrar a diversidade musical do Rio de Janeiro, 

destacando alguns personagens dessa história. Procurar-se-á abordar a grande variedade de 

produção musical, desde a música dos conservatórios e a música dos teatros líricos (a música 

oficial e legitimada pelo poder), a música consumida pelas camadas médias e produzida para 

o teatro de costumes, a música das camadas populares: batuques de escravos, a novidade dos 

“chorões”, a música das festas de devoção, etc. Para isso recorreremos aos relatos de 

viajantes, às obras de memorialistas e folcloristas, além da historiografia da música em geral e 

a diversas fontes primárias como registros de polícia, iconografia, documentos pessoais de 

agentes dessa história (músicos, compositores, editores, etc.).  

Em seguida a esse panorama social, no Capítulo II, procurar-se-á discutir a noção 

enraizada de brasilidade musical, através de uma espécie de arqueologia dos conceitos sobre 

nacionalidade literária e musical nos textos fundadores da história da literatura e da música no 
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Brasil. Através desse debate poderemos perceber como o diálogo entre intelectuais influiu no 

repertório explorado pelas editoras e dialogicamente na noção de música popular que se 

consagrou na historiografia da música no Brasil a partir do século XX. Para essa tarefa 

lançaremos mão de um conjunto de fontes, principalmente os textos fundadores de nossa 

história literária e musical, além da historiografia sobre o assunto.  

Nos capítulos III e IV, procurar-se-á abordar o nascimento e consolidação do mercado 

editorial de músicas no Rio de Janeiro, as principais técnicas utilizadas, a legislação vigente, 

os primeiros impressores estrangeiros e a implantação da imprensa musical sistemática por 

Pierre Laforge, procurando reconstituir a trajetória da grande maioria de editores de música 

estabelecidos no século XIX e início do XX. Dessa forma, para escrever os dois capítulos 

estaremos analisando a bibliografia sobre a história da gravura e da imprensa no Brasil, além 

de uma grande quantidade de fontes: 

- Partituras impressas por dezenas de editoras de música; 

- Registros de estrangeiros; 

- Registros de estabelecimentos litográficos e de “estamparias” (Câmara Municipal); 

- Código Criminal (1831); 

- Anúncios em jornais da época (Diário do Rio de Janeiro, Gazeta do Rio de Janeiro e 

Jornal do Comércio); 

- Almanak Laemmert, etc. 

- Registros de firmas na Junta Comercial do Rio de Janeiro. 

- Contratos firmados entre compositores e editores. 

No capítulo V procurar-se-á abordar um conjunto de produções direcionadas às 

camadas populares, com a análise de um nicho de mercado editorial que se estabeleceu 

através da edição dos “cancioneiros populares” de modinhas, lundus e outros gêneros. Nesse 

capítulo destacaremos especialmente a trajetória da “Livraria do Povo”, cujo proprietário, 

Pedro Quaresma, teve grande importância no surgimento de “produtos” acessíveis às camadas 

mais pobres. Nesse capítulo abordaremos também a importância dos compiladores de 

repertório (Joaquim Norberto, João Conegundes, Eduardo das Neves, Catulo da Paixão 

Cearense). Para essa tarefa analisaremos exemplares de dezenas de cancioneiros editados por 

Quaresma, registros de sua firma na Junta Comercial do Rio de Janeiro, anúncios dos 

cancioneiros (nas próprias publicações da Livraria do Povo e em jornais da época e obras de 

memorialistas e folcloristas). 
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No último e sexto capítulo, procurar-se-á traçar a trajetória da Casa Bevilacqua, 

fundada por Isidoro Bevilacqua em 1846 e que se constituiu numa das grandes editoras de 

música da cidade e do país, pela capacidade de empreendimento de seus dirigentes. Para isso 

nos debruçamos sobre um conjunto de fontes inéditas, o Acervo Bevilacqua, doado à 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro pelos descendentes dos editores. Tratam-se de 573 

contratos entre compositores e o editor (entre 1862 e 1929), livros de entradas de serviços da 

firma (cerca de 16), além de documentos da firma. Essas fontes, somadas ao catálogo da 

editora e a outras fontes bibliográficas nos darão um panorama de um estabelecimento de 

impressão musical na segunda metade do século XIX. Cumpre ressaltar que o levantamento 

dessas fontes foi prejudicado pela longa greve que ocorreu na Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro, no período de minha pesquisa, o que faz com que esse capítulo ainda necessite, 

futuramente, ser ampliado e aprofundado, tal a riqueza do material ainda inédito naquele 

acervo. Ao final da tese, incluímos dois anexos. O primeiro deles trata da lista completa dos 

contratos firmados entre a Bevilacqua e compositores, organizados por ordem alfabética e por 

ano. Complementando o primeiro anexo, incluiu-se uma tabela onde se pode observar o 

número de obras contratadas (por gênero), pela Bevilacqua & Cia, por década. O segundo 

anexo trata da cronologia da impressão musical, baseada no levantamento feito através do 

Almanak Laemmert (1844-1889), além do Livro de Registro das Oficinas de Litografias e 

Gravuras da Câmara (1831-1891) e de anúncios de jornais da época. Acrescenta-se a essa 

cronologia uma tabela que auxilia na visualização geral da atuação desses impressores, por 

ano. 

 Esperamos oferecer com esse trabalho, mais uma contribuição para preencher a grande 

lacuna que é a historiografia da impressão musical no Brasil, que, se não fosse pelo trabalho 

pioneiro de Mercedes Reis Pequeno e mais recentemente do Professor Manuel Veiga, ainda 

seria uma grande interrogação para nossa história da música e musicologia. 
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