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Resumo: Um dos principais momentos no ano musical-teatral do Rio de Janeiro eram as temporadas de 
ópera, tipicamente levadas a cabo por alguma companhia lírica estrangeira itinerante. A relevância do 
evento ia muito além da dimensão musical, era um acontecimento cultural, político, social e econômico 
e tinha um peso simbólico que o equiparava a atestado de civilidade. Exploro aqui a preparação da 
temporada de ópera de 1900 tal como foi registrada pela imprensa. O episódio é especialmente 
elucidativo, uma vez que se chegou a pensar no cancelamento da temporada de ópera desse ano devido 
à baixa procura de assinaturas em um momento em que o Rio de Janeiro vivia a uma “crise” na assistência 
aos teatros, em parte devido às dificuldades econômicas, mas certamente também relacionada com a 
proliferação de novas formas de entretenimento possibilitadas pelas novidades tecnológicas. 
 
Palavras-chave: Rio de Janeiro, Belle Époque. Rio de Janeiro, Ópera. Rio de Janeiro, Crítica Musical. 
 
The Preparation of the 1900 Opera Season in Rio de Janeiro: Music Criticism, Civilization and 
Modernity in a Transforming Musical World 
 
Abstract: The opera season -typically staged by some itinerant foreign lyrical company- was one of the 
main points in the musical-theatrical year of Rio de Janeiro. The relevance of this event went far beyond 
the musical dimension, it was a cultural, political, social and economic event and it had a symbolic weight 
that equaled a certificate of civility. This paper explores the preparation of the 1900 opera season as it 
was documented by the press. The episode is especially elucidating, once cancellation of the opera season 
of that year was contemplated due to the low demand for subscriptions at a time when Rio de Janeiro 
was experiencing a "crisis" in theater attendance. This was due -at least in part- to economic difficulties, 
but it certainly was also related to the proliferation of new forms of entertainment made possible by 
technological innovations. 
 
Keywords: Rio de Janeiro, Belle Époque. Rio de Janeiro, Opera. Rio de Janeiro, Music Criticism. 
 
 
1. Introdução 

Apresento aqui parte dos resultados do projeto de pesquisa Música nos teatros 

cariocas: repertórios, recepção e práticas culturais (1890-1920), realizado com financiamento 

do CNPq e da Fundação Biblioteca Nacional e que se desdobra agora no projeto Circuitos 

musicais e conflitos culturais no Rio de Janeiro da Belle Époque (1890-1920), financiado pelo 

CNPq.1 Ambos os projetos têm como objeto de análise o mundo musical carioca da Belle 

Époque da perspectiva epistemológica da Nova História Cultural, tal como proposta por Roger 

Chartier, e da Sociologia da Arte, como delineada por Howard S. Becker. As fontes empregadas 

nos dois projetos são principalmente os jornais não especializados de circulação diária (O Paiz, 

Jornal do Commercio e Diário de Notícias), mas também foram analisados documentos 

                                                
1 Os projetos foram contemplados com financiamentos oriundos do Edital Universal do CNPq 2012; Bolsa de 
Apoio à Pesquisa da Biblioteca Nacional 2016-2017. O projeto atual está sendo apoiado pela Bolsa de 
Produtividade de Pesquisa do CNPq 2018-2020. 
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oficiais, documentos pessoais, crônicas e memórias, literatura de ficção, revistas ilustradas e 

iconografia. Um dos objetivos principais tem sido mapear os circuitos musicais da cidade, 

atentando para as tensões, atritos e choques entre diferentes projetos de civilização, para os 

trânsitos de músicos e outros agentes culturais e para a circularidade das práticas e repertórios 

musicais. A preocupação de fundo no desenvolvimento dos projetos tem sido superar a 

dicotomia erudito/popular como embasamento primário para pensar os repertórios e práticas 

musicais que emergem da reconstituição dessa teia de espaços, práticas e agentes. 

Um dos principais momentos no ano musical-teatral do Rio de Janeiro eram as 

temporadas de ópera, tipicamente levadas a cabo por alguma companhia lírica estrangeira 

itinerante. A relevância do evento ia muito além do musical: era um acontecimento cultural, 

político, social e econômico e tinha um peso simbólico que o equiparava a atestado de 

civilidade. 

Neste artigo explorarei a preparação da temporada de ópera de 1900 tal como 

documentada pela imprensa carioca, mais especificamente no jornal O Paiz. O episódio é 

especialmente elucidativo, uma vez que se chegou a pensar no cancelamento da temporada de 

ópera desse ano devido à baixa procura de assinaturas em um momento em que o Rio de Janeiro 

vivia a uma “crise” na frequência aos teatros. Tal crise era devida, em parte, a dificuldades 

econômicas, mas certamente também estava relacionada com a proliferação de novas formas 

de entretenimento possibilitadas pelas novidades tecnológicas. Essa passagem nos permitirá 

expor a existência de vários projetos civilizatórios no âmbito da cultura, que se tensionavam, e 

o papel desempenhado pela crítica musical nessa teia de eventos e de projetos. 

 

2. A temporada de ópera de 1900 

A temporada carioca de ópera de 1900 teve lugar no Teatro Lírico e se estendeu de 04 

de agosto a 08 de outubro. As óperas apresentadas foram a Tannhäuser e Lohengrin de Richard 

Wagner (três e duas récitas respectivamente), Manon Lescaut e Aida de Giuseppe Verdi (duas 

e três récitas), Mignon de Ambroise Thomas (quatro récitas), Carmen de Georges Bizet (uma 

récita), Mefistófeles de Arrigo Boito (uma récita), Samson et Dalila de Camille Saint-Saens 

(três récitas), La Bohème e Tosca de Giacomo Puccini (seis e uma récitas), La Gioconda de 

Amilcare Ponchielli (duas récitas) e a Jupyra de Francisco Braga, além de dois recitais em 

benefício. Ao todo doze óperas em 29 récitas. 

Entre os cantores que compunham o elenco estavam Elisa Petri (1869-1929), soprano; 

De Strassern, soprano; Edvige Ghibaudo (1870?-1940?), meio soprano; Antonio Ceppi (1867-

1901), tenor; Alessandro Arcangeli (1871-1918), barítono e Giulio Rossi (1862-1934), baixo, 
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mas as estrelas da temporada eram o tenor Emilio De Marchi (1861-1917), que havia cantado 

o papel de Cavardossi na estreia da Tosca, em 1900, e Emma Carelli (1877-1928). 

A notícia publicada em 11 de agosto de 1900 no jornal O Paiz permite entrever a 

expectativa existente e/ou estimulada pela imprensa quanto aos movimentos dos cantores: 

 

O empresário Sansone recebeu ontem à noite telegrama de Buenos Aires anunciando 
o embarque do tenor De Marchi e da Sra. Carelli. 
De Marchi pede para estrear com a Carmen. 
Com os dois artistas citados vêm mais 15 coristas para reforçar a massa coral da 
companhia. (O PAIZ, 11 ago. 1900: 2) 

 

Como se verá mais adiante, todo o processo de preparação da temporada, desde a 

escolha do elenco até a estreia, foi documentado pelos jornais cariocas. 

Comparada com outras temporadas de ópera, a temporada de 1900 foi 

consideravelmente modesta. Depois de um ano sem a tradicional estação operística, em 1891 

foram apresentadas 23 óperas em 73 récitas – mais que o dobro de 1900 – e em 1910 a conta 

chegaria a 108 récitas de 29 óperas, situação para a qual certamente contribuiu a inauguração 

do Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1909. 

O entendimento dessas diferenças nas dimensões das temporadas é especialmente 

iluminado pelo contexto mais amplo da atividade musical na cidade, que discutirei brevemente 

na próxima seção. 

 

3. A temporada no contexto da vida musical carioca 

A ópera tinha importante peso simbólico para a sociedade da época, estava associada 

ao poder e era entendida como parte da rotina cultural das cidades com públicos instruídos e 

elegantes.2 Era, ao mesmo tempo, um espetáculo de grande popularidade e repertório que 

circulava em vários dos muitos espaços de atividade musical na cidade. Ao destrinchar essa 

vasta e variada vida musical carioca a partir dos diferentes espaços, podemos observar um 

fenômeno de dupla natureza: a existência dos numerosos locais nos quais a atividade musical 

tinha significados diversos, expressos em diferentes repertórios e práticas, que enumerarei 

                                                
2 Ver a discussão sobre a ópera no contexto do Rio de Janeiro imperial em Cristina Magaldi, Music in Imperial 
Rio de Janeiro: Europen Culture in a Tropical Milieu (2004), especialmente na Introdução e no Capítulo 2, 
“Embracing Opera”. 
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rapidamente a seguir3 e, ao mesmo tempo é possível perceber uma quase onipresença da ópera 

que, de uma forma ou outra, acabava por estar presente nos mais variados espaços. 

O primeiro desses ambientes era o próprio lar. A prática musical doméstica era 

extremamente relevante e se constituía na confluência de alguns elementos característicos, em 

particular, da vida das elites. Era espaço de exercício da educação musical das filhas dessa elite, 

parte do rol de atividades formativas das mulheres. Com especial predileção pelo canto e pelo 

piano, as jovens tanto faziam música no lazer mais recolhido das residências, como nas festas 

e saraus, que funcionavam como ponte entre a vida doméstica e a vida pública.4 

Em um círculo social um pouco mais amplo, encontravam-se os clubes e associações 

(indo das pequenas associações de bairro aos grandes clubes carnavalescos). Em 1900 eram 

cerca de oitenta instituições, que promoviam de bailes, festas e banquetes a espetáculos teatrais 

produzidos por amadores, competições de bilhar, demonstrações de ginástica e recitais, ou 

saraus-concertos, incluindo tanto a participação de amadores (ou, mais frequentemente, 

amadoras) quanto a de profissionais de destaque do meio musical carioca e artistas estrangeiros 

de passagem pela cidade. 

Um dos lugares privilegiados para a atividade musical eram os teatros, onde havia uma 

farta programação de espetáculos teatrais-musicais de caráter mais ligeiro, com gêneros como 

mágicas, operetas e revistas, concertos e recitais com menor regularidade e frequência e as 

temporadas de ópera, que tipicamente ocorriam no Teatro Lírico. 

Havia também farta atividade musical nas ruas da cidade, com destaque para os vários 

tipos de músicos ambulantes (realejos, cantores de violão, vendedores de modinhas, tocadores 

de sanfona)5 e os vendedores com seus pregões, além das atividades que ocupavam os espaços 

públicos da cidade, como as retretas de bandas nas praças. 

Restaurantes, tavernas, bares e cafés – muito especialmente estes últimos, com a moda 

dos cafés ao estilo parisiense na virada do século6 – eram também palcos da atividade musical 

mais informal, em um ambiente com um código de conduta e de vestimenta menos rigoroso 

que os teatros. Nesse aspecto eram semelhantes aos novos espaços de lazer que estavam 

                                                
3 Exploro mais essa questão em dois outros artigos. Um deles publicado em 2016 nos Anais do X Encontro de 
Musicologia Histórica de Juiz de Fora, A música no Rio de Janeiro no primeiro ano da República; o outro 
publicado como parte do volume Ninettenth-Century Music Criticism, organizado por Teresa Cascudo, em 2017. 
4 Ver Jeffrey D. Needell, Belle Époque tropical: sociedade e cultura de elite no Rio de Janeiro da virada de século, 
em especial os capítulos “O salão e o surgimento da alta sociedade” e “Instituições domésticas da elite”. 
5 Luiz Edmundo descreve a atividade dos músicos ambulantes em suas memórias O Rio de Janeiro do meu tempo. 
As descrições, em alguns casos ilustradas com caricaturas feitas por ilustradores de destaque, como Calixto e J. 
Carlos. 
6 Ver o livro Dos cafés parisienses aos botequins cariocas de Wanda Vilhena Freire,  
Mencionar artigo sobre os cafés – ver texto para Labelle 
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surgindo na época, cinematógrafos, boliches e similares, onde frequentemente também se fazia 

música.7 

 

4. A crise nos teatros em 1900 

A crônica teatral e a crítica musical evidenciam que 1900 foi um ano de crise nos palcos. 

Na comparação dos números de 1900 com os quantitativos de uma década antes, fica clara uma 

redução muito significativa: somando todos os gêneros teatrais, musicais ou não, em 1890 

haviam sido encenadas 213 obras totalizando 1607 récitas; em 1900 foram 178 obras com 919 

récitas.8 

Essa mudança tão significativa fez com que as inquietações expressas pela crítica 

musical, engajada em seu papel educativo dentro de um processo civilizador, também mudasse 

de alvo. Se imediatamente após a proclamação da República a preocupação era com uma 

reformulação da programação teatral, estimulando a produção de espetáculos sérios e a música 

de concerto e encorajando ao público a frequentar esse tipo de espetáculo, na virada para o 

século XX o problema parecia ser um desinteresse generalizado do público pelos espetáculos 

teatrais. Fala-se em um público arredio dos espetáculos9 ou mesmo em um abandono dos 

teatros.10 Em uma avaliação comparativa entre o Rio de Janeiro e Paris, o correspondente de O 

Paiz relata: 

 

Mandar notícias daqui, onde vivemos impregnados de melodias e, em constantes 
ondas de vibrações orquestrais, saindo de uma sala de concerto para entrar pelos 
teatros, em que vai ser pela primeira vez representada uma peça nova, animada pela 
partitura de um compositor de talento, será coisa muito natural para o correspondente 
que reside em Paris; mas resta saber se igual interesse terão estas notícias para o Rio 
de Janeiro, em que a música tem atualmente o culto passageiro, quase efêmero, de 
uma estação lírica italiana, que não sai do repertório batido há vinte anos e onde o 
teatro passou a ser simples tradição arqueológica, com existência já posta em dúvida 
pelos historiadores. 
O fato de existir na capital da República dos Estados Unidos do Brasil um piano em 
cada sala de visita e 400 alunas no Instituto Nacional de Música não justifica o falso 
predicado, de que gozam os fluminenses, de serem bons conhecedores e apreciadores 
de música, e isso pela simples razão de não haver música, de não haver arte musical 
no Rio de Janeiro. 
[...] 
Parece incrível, mas o fato é verdadeiro: os fluminenses não conhecem as grandes 
produções dos artistas mais célebres da música, assim como não possuem uma 

                                                
7 Ver a dissertação de William de Souza Nunes Martins sobre o grande empresário do entretenimento carioca da 
época, Paschoal Segreto: “ministro das diversões” do Rio de Janeiro. 
8 Para mais detalhes, ver os artigos já mencionados na nota 3 acima: A música no Rio de Janeiro no primeiro ano 
da República (VERMES, 2016) e The Music in the Theatres of Rio de Janeiro (1890-1900): Concert Series, Music 
Criticism and Conflicting Cultural Projects in the Early Years of the Republic (VERMES, 2017). 
9 O Paiz, 08 fev. 1900. 
10 O Paiz, 18 mar. 1900. 
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orquestra capaz de traduzir essas partituras, e isso porque o próprio público não 
concorre para a existência permanente de concertos orquestrais, satisfazendo-se com 
a execução medíocre de umas óperas já sediças, desempenhadas por pequeno número 
de professores e com o instrumental incompleto. [...] (O PAIZ, 06 mar. 1900: 2, grifo 
nosso) 

 

Se o jornalista equipara as habituais temporadas de ópera a uma espécie de estado zero 

da arte, o que significaria não ter sequer esse acontecimento musical? O comentário permite 

entrever uma das perspectivas de uma disputa entre noções díspares de modernidade e 

civilização: a ópera tradicional, temporadas de concertos sinfônicos e os novos tipos de 

espetáculos afinados com a sensibilidade mais acelerada das novas tecnologias eram três das 

direções possíveis. 

 

5. O processo de montagem da temporada de 1900 

É possível reconstituir todo o processo de negociação, organização e realização da 

temporada de ópera de 1900 a partir daquilo que foi publicado pela crônica jornalística e pela 

crítica musical. Todo esse relato tem um sabor bastante afinado com uma sensibilidade 

operística. Começa com boatos, segue-se a confirmação da companhia, a qualificação dos 

integrantes, culminando com a estreia. A partir daí cada ópera receberá a crítica de sua 

performance, ou até mais de uma, dependendo do número de récitas. Todo esse processo 

equivale a um longo discurso de afirmação da relevância do gênero e à defesa de um projeto 

de modernidade e civilização. 

Já em fevereiro começavam os boatos a respeito da companhia e suas estrelas: 

 

Cartas da Itália nos anunciam as condições exageradas que pretendem a Darclée e o 
tenor De Marchi, no caso de aceitarem um contrato para a próxima temporada lírica 
nesta capital. 
Esses dois artistas, atualmente em Roma, onde cantaram a nova ópera de Puccini – 
Tosca, ao serem consultados pelo empresário Sansone, mostraram-se medrosos, por 
causa dos telegramas relativos à peste bubônica, declararam que só sairiam da Itália 
para o Rio de Janeiro depois de dissipados todos os receios de epidemias, e ainda 
assim com as seguintes condições: a Darclée ganhando 7.000 francos por noite, com 
oito espetáculos garantidos por mês, o que daria uma responsabilidade de 68 contos 
por mês, ao câmbio atual; e De Marchi exige oito récitas por mês a 6.000 francos. 
É possível que esta faça alguma concessão à empresa; mas quanto a Darclée, que já 
vive do nome adquirido, seria um mau negócio a sua aquisição, pois não compensaria 
o sacrifício pecuniário. 
Sansone está, no entanto, resolvido a não descansar e disposto a formar uma 
companhia de primeira ordem, sem se fiar nas agências líricas, indo ele próprio ouvir 
os artistas que deseja contratar. (O PAIZ, 14 fev. 1900: 2) 
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Para além das questões mais estritamente artísticas ou financeiras, a situação sanitária 

do Rio se impunha como elemento de distanciamento entre esses dois mundos e a ópera tinha 

um papel relevante como ponte entre eles. 

A etapa seguinte no libreto da temporada foi a confirmação do regente, figura central 

do elenco da companhia: 

 

O empresário Sansone acaba de fazer uma bela aquisição para a próxima temporada 
lírica do Rio de Janeiro, contratando para regente da sua companhia o célebre maestro 
Eduardo Mascheroni, que durante alguns anos substituiu o maestro Faccio no Scala 
de Milão e que no ano passado esteve em Buenos Aires, dirigindo a Companhia 
Ferrari. 
Esse nome por si só dará grande prestígio à companhia. (O PAIZ, 13 mar. 1900: 2) 

 

Os elogios ao maestro culminam no dia da estreia da temporada: 

 

Estreia hoje, no teatro Lírico, a companhia italiana da empresa Sansone, sob a direção 
artística do maestro E. Mascheroni. 
O ilustre artista representa atualmente, não só na Itália como em todos os centros 
artísticos, uma das mais poderosas forças da música teatral, desde que os regentes das 
orquestras líricas se tornaram o centro da unidade da execução e desde que assumiram 
toda a responsabilidade que antigamente era dividida por todos os elementos em ação. 
[...] 
Terminada a estação lírica fluminense, partirá ele para Barcelona, onde dirigirá uma 
grande companhia; e assim andam os grandes artistas, com os contratos assinados 
com antecipação de muitos meses. 
Com a sua presença como regente do Lírico já obtivemos a grande vantagem de ver 
a orquestra aumentada e sem os claros inadmissíveis nessa vanguarda da ópera. 
Ali estão reunidos 20 violinos; 4 violetas, quando 2 era o máximo; 4 violoncelos, 
quando só ouvíamos 3 ultimamente e 5 contrabaixos. No naipe das trompas estão 4 
professores e os outros instrumentos, conforme as praxes estabelecidas pelas 
partituras, formando ao todo 57 músicos, entre os quais se contam como violino de 
spala o Sr. Ronchini, ao lado de um oboé de inestimável valor e um fagote de ordem 
excepcional. 
O seu cuidado com a organização da orquestra foi até a aquisição de um artista para 
os tímpanos, um portador de belos atestados de Massenet e possuidor de uma 
maravilha mecânica, pois os seus instrumentos, desde que estejam com as notas 
fundamentais afinadas, fá e si bemol, graduam-se pelo movimento de uma chave que 
se liga a uma série de alavancas que distendem as membranas e as deixam com os 
sons indicados em registro especial. 
Essas minudências têm muita importância e delas se tiram muitas conclusões que 
alegram o espírito daqueles que se interessam pela perfeição das execuções das óperas 
líricas. (O PAIZ, 04 ago. 1900: 2, grifos nossos) 

 

A longa citação nos dá a oportunidade de sentir o ritmo próprio e característico desse 

tipo de texto e os vários fios que se estendem para além do fato pontual que era a estreia da 

temporada de ópera desse ano. A indicação da mudança do papel do maestro na concepção da 

montagem da ópera – de membro de uma equipe a figura central, ou centralizadora -, os 

vínculos profissionais de Mascheroni, para além da Itália, com Barcelona e com Buenos Aires, 
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referência tão importante de excelência artística para o Rio de Janeiro. Interessa especialmente 

o relato da “conquista” do maestro para a temporada no teatro Lírico: uma orquestra completa 

e equilibrada. Situada num contexto mais amplo da crítica musical carioca, a queixa sobre a 

fragilidade das orquestras servia de testemunha de várias dimensões da fragilidade do mundo 

musical carioca, a falta de corpos estáveis que permitissem um exercício profissional com um 

mínimo de segurança material para os músicos, a incapacidade de preparação de repertórios, 

ainda mais de repertórios novos ou mais trabalhosos, como consequência disso a falta de um 

público formado na prática da frequência aos concertos. É essa dimensão educativa e social da 

temporada de ópera que aparece evocada aqui, em um comentário que poderia parecer de 

natureza meramente técnica. 

Essa ausência de público, intensificada pela atração das novas formas de lazer, levou à 

inquietação com a possibilidade de não realização da temporada. Às vésperas do início das 

vendas das assinaturas, em abril, ainda havia dúvidas com relação ao elenco. Dependendo do 

sucesso das vendas, o empresário teria capacidade de contratar uma prima donna mais ou 

menos célebre. Nesse momento já não se cogitava a contratação de Hariclé Darclée, mas “um 

soprano célebre, considerado no mundo artístico como rival da célebre Darclée e cujos 

honorários são avultadíssimos”.11 Na argumentação em defesa do empresário, o jornalista 

mescla méritos artísticos com conveniência econômica e convoca o público carioca a atestar 

seu bom gosto musical: 

 

Convém observar que De Marchi e essa grande artista só vêm para a metade da 
temporada, o que é uma vantagem enorme para os que assinarem desde já, pela 
enorme redução de preços por que ouvirão as citadas celebridades. Tudo, pois, 
depende do público, dos que amam verdadeiramente a música. 
Será crível que numa capital de primeira ordem, como a nossa, populosa, que se 
ufana de ser culta, que já se educou ouvindo altas notabilidades, não sejam tomados 
70 ou 80 camarotes e 600 ou 800 cadeiras, por um preço ridículo quase, atendendo-
se ao câmbio e ao mérito dos artistas? 
Não, não é possível. O Rio de Janeiro vai provar que ainda tem gosto. Veremos. (O 
PAIZ, 15 abr., 1900: 2, grifos nossos) 

 

O relato das vendas de assinaturas se estende pelas semanas seguintes.12 O jornalista 

responsável pelo relato assume uma posição francamente simpática ao empresário, sempre 

apresentado com abundância de adjetivos positivos, no que se assemelha a uma espécie de 

aliança em prol desse objetivo comum. De imediato tratava-se da temporada lírica desse ano, 

num sentido mais amplo tratava-se da educação do povo carioca. É difícil dimensionar o 

                                                
11 O Paiz, 15 abr. 1900. 
12 Ver, por exemplo, O Paiz de 20 e 28 de abril de 1900. 
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sucesso das vendas a partir da leitura da crônica jornalística, pois esta é normalmente pintada 

de forma extremamente otimista. 

Uma carta do empresário G. Sansone publicada pelo jornal O Paiz no início de maio dá 

a entender que o avanço das vendas não era tão otimista assim: 

 

Cumpro o dever de agradecer calorosamente aos antigos assinantes do Lírico que 
renovaram até ontem suas assinaturas e aos novos que não quiseram esperar esse 
prazo para assinar os lugares que se achavam disponíveis. 
Aproveito a ocasião para desfazer alguns boatos que indivíduos ingênuos ou 
interessados vão espalhando, para fazer crer que me seria impossível trazer aqui a 
companhia lírica, sem ter alcançado pelo menos uma assinatura de duzentos contos. 
Declaro falsas e infundadas essas vozes; o resultado satisfatório que deu a assinatura 
nestes primeiros dez dias é garantia suficiente para me animar a ir buscar a 
companhia, o que farei no dia 16 do corrente, a bordo do vapor Magdalena; e, além 
disso, tenho a mais plena confiança no comitê de cavalheiros que me dispensou e 
continua a me dispensar o seu valioso apoio e no bom gosto do público fluminense 
que nunca desertou dos espetáculos de verdadeiro valor artístico. 
Tenho, pois, meios e elementos suficientes para manter com o público os meus 
compromissos de honra e tenho esperança que o meu passado pode servir de defesa 
e de garantia perante os Srs. Assinantes. (O PAIZ, 02 mai. 1900: 3, grifos nossos) 

 

Em uma segunda carta, Sansone, prestes a embarcar para a Europa para buscar a 

companhia, reitera as afirmações da solidez de sua companhia e de sua capacidade para honrar 

os compromissos assumidos com o público carioca: 

 

Retirando-me para a Itália amanhã, afim [sic] de fazer embarcar a companhia lírica, 
para a grande temporada deste ano, cumpro o dever de agradecer ao respeitável 
público desta capital os favores de que me tem cumulado e a grande aceitação que 
teve a assinatura, que tive a honra de abrir para a mesma temporada. 
Renovo a garantia de que a companhia satisfará o exigente e entendido público 
fluminense, pela alta competência e créditos firmados dos artistas que a compõem; 
reitero os protestos de que me desempenharei lealmente de todos os compromissos 
assumidos, e tenho o prazer de comunicar que, além das óperas novas já anunciadas, 
o público desta capital terá a satisfação de ouvir a ópera brasileira Saldunes, do 
maestro Leopoldo Miguez, a qual será levada à cena sob os auspícios do Centro 
Artístico. (O PAIZ, 23 mai. 1900: 3) 

 

6. Considerações Finais 

Este breve artigo dá ao menos uma ideia das contribuições possíveis do estudo da crítica 

musical, entendida num sentido amplo que engloba também a crônica da vida musical-teatral, 

para a musicologia brasileira. Um dos aspectos que exploramos aqui é a evidência da 

importância da ópera em vários planos da vida carioca. Essa importância é, ao mesmo tempo, 

documentada e construída pela crítica musical que, ao criar uma trama em torno da preparação 

da temporada de ópera proporciona a seus leitores uma espécie de espetáculo antes do 

espetáculo e comunica valores. 
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A reconfiguração da teia musical da cidade que ocorre na virada do século, em 

particular relacionada com o advento de novas formas de lazer ligadas às novas tecnologias e 

a uma nova sensibilidade que emerge dessa experiência, se vê especialmente elucidada a partir 

desse tipo de fonte. O jornal noticia os vários tipos de evento e, ainda que privilegie algum 

projeto, o expõe com o contraponto com as outras práticas e repertórios. 

Para além das informações factuais e materiais, a crítica nos dá acesso aos projetos, às 

inquietudes e às sensibilidades. Essa dimensão qualitativa nos permite acessar outras 

temporalidades de forma especialmente significativa. É dessa dimensão que emerge o 

entendimento de quem somos e como nos tornamos o que somos, matéria para uma reflexão 

que nos permitirá escolher mais conscienciosamente os caminhos a trilhar. 
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