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TECLAS BRASILEIRAS

Alexandre Dias é biólogo de formação, tem teses de
mestrado e doutorado sobre o pio de aves, mas há 15
anos levava, em paralelo à vida acadêmica, uma
profunda pesquisa sobre música brasileira. Agora,
dedica-se exclusivamente à melodia dos
instrumentos. Responsável pelos sites de Chiquinha
Gonzaga, Ernesto Nazareth e Marcello Tupynambá,
ele queria fazer mais. No começo de agosto, bota no
ar um portal chamado Instituto Piano Brasileiro
(www.institutopianobrasileiro.com.br). 

—O Brasil é importante na história do piano
mundial, mas as informações sobre os
instrumentistas e as obras estão muito dispersas.
Resolvi juntar tudo num lugar só — conta Alexandre,
que por um ano tentou patrocínio para a empreitada,
sem sucesso, e resolveu botar dinheiro do próprio
bolso para lançar o site. — Vou tentar fazer a
manutenção por meio de financiamento coletivo. 

O portal terá áreas para discografias, partituras,
fotos, linha do tempo, biblioteca e blog. Mesmo
antes de lançá-lo, Alexandre já conseguiu atrair
colaborações e doações, como a foto de Villa-Lobos
acima, em uma festa. 

— Muita gente joga partitura fora, sem perceber
que pode estar se desfazendo de um último
exemplar raro. É como uma espécie biológica, se
não preservarmos ela entra em extinção.

UM PORTAL PARA O PIANO

Relíquia. Villa-Lobos ao piano, em foto doada ao site

Pepita recuperada

CHIQUINHA
GONZAGA, SOLISTA
Disco de colecionador restaurado no Instituto Moreira Salles traz registro
inédito da voz da compositora e de sua execução para duas peças ao piano

do disco, que voltou para as mãos do dono. —
Não temos dúvida de que seja ela: a gravadora
(Disco Popular) era de seu companheiro, e não
era incomum o intérprete anunciar a música. 

A história por trás do achado o torna ainda
mais saboroso. O tal disco fazia parte da coleção
de Gilberto Gonçalves, dentista que tem um im-
pressionante conjunto de 15 mil exemplares de
78 rpm em casa — para se ter uma noção, os
acervos dos pesquisadores Humberto Frances-
chi e José Ramos Tinhorão têm 6 mil cada um.
Ele o encontrou quase 20 anos atrás, prestes a ser
jogado no lixo em uma loja da capital paulista,
onde mora. Levou sem pagar um tostão. 

— Mal conseguia ouvir o disco, que estava até
trincando — lembra Gilberto. — Ficava intriga-
do pelo fato de os dois lados estarem com selos
com o nome da música “Plicéa”. Ou seja, o rótulo
dizia uma coisa, e as gravações traziam outra. 

Só recentemente, ao encontrar colecionado-
res tão obstinados quanto ele na internet, foi
juntando as pontas. A história do disco chegou a
Alexandre Dias, responsável pelo site
www.chiquinhagonzaga.com, que identificou
as faixas: “Argentina” foi editada em partitura
com o nome “Xi!”, e “Saudade” virou “Cananéa”.

— A prática de mudar os nomes das músicas
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A
té pouco tempo, não era raro Bia Paes Le-
me, coordenadora de Música do Instituto
Moreira Salles, ouvir pesquisadores bota-

rem em dúvida que Chiquinha Gonzaga (1847-
1935) fosse uma pianista digna de nota. Sabia-se
apenas que a autora de “Ó abre-alas” e outras
centenas de pérolas dos primórdios da música
popular poderia ter tocado em discos em grupo.
Tudo mudou este ano, quando chegou à institui-
ção, que abriga o acervo da compositora, um dis-
co de um colecionador de São Paulo. 

Muito deteriorada, a bolacha de 78 rotações tra-
zia duas gravações de piano solo, introduzidas
por uma voz feminina, que cita os nomes das fai-
xas — a habanera “Argentina”, no lado A, e a valsa
“Saudade”, no B —, o nome da intérprete (Fran-
cisca Gonzaga) e a cidade (Rio de Janeiro). Conta
ainda com a assinatura “F. Gonzaga 1922”. 

— É o único registro conhecido da voz de Chi-
quinha. E mostra uma pianista de nível técnico
excelente. Cai por terra a suspeita de que ela não
tocasse bem, que, cá pra nós, era meio machista
— diz Bia, após acompanhar o minucioso traba-
lho de recuperação e digitalização do conteúdo

era comum na época — conta Edinha Diniz, au-
tora da biografia de Chiquinha, que celebra o en-
contro do disco como “um feito histórico”. — Al-
gumas que ela lançou em partitura no fim do sé-
culo XIX ganharam outros títulos nas gravações
do início do século XX. 

Gilberto, Bia e Edinha seguem curiosos com os
mistérios que restam. Como o da música “Plicéa”,
que consta no rótulo do disco, mas não tem grava-
ção nem partitura conhecidas. Suspeita-se que
nem seja de Chiquinha, e que ela tenha aproveita-
do a bolacha para fazer as duas gravações caseiras
— o disco não foi lançado comercialmente. 

Enquanto isso, a parceria de Gilberto com o
IMS rende outros frutos. O colecionador também
levou para “tratamento” no estúdio da instituição
um disco de 1930 que traz o que deve ser a pri-
meira gravação de Paulo da Portela: o samba
“Trapaiada”, de Heitor dos Prazeres. 

— Cheguei a mostrar ao Monarco, ele ficou
emocionado — conta Gilberto, que tem um canal
no YouTube com filmagens dos discos tocando,
com todo o chiado a que têm direito. 

“JULIA” NA FEIRA DE ANTIGUIDADES
Para esses colecionadores, deparar-se com uma
raridade é como ganhar na loteria. Outro premia-
do recentemente com uma pérola de Chiquinha
foi o biólogo e violonista Sandor Buys. Em 2014,
ele comprou na feira da Praça XV, no Rio, uma
partitura do tango “Julia”, da compositora. 

— Os catálogos citavam “Julia” como obra de Chi-
quinha, mas só porque havia um anúncio de jornal
sobre ela — conta Sandor sobre a peça de 1889, an-
terior à popularização dos discos e do rádio. 

Em outubro, o IMS deve concluir o escanea-
mento de todas as partituras de Chiquinha para
deixá-las disponíveis no site. “Julia” estará lá.

— Não é exagero dizer que deve ter muita obra
importante em feiras de antiguidades por aí. Por
isso os colecionadores particulares são funda-
mentais, as instituições públicas não conseguem
fazer esse garimpo — afirma Sandor, ciente de
que ao menos uma dúzia de partituras da compo-
sitora ainda está desaparecida. l
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Ouça “Argentina”, tocada por Chiquinha

A pianista. Raridades em
foco: acima, a partitura

“única” comprada na feira
da Praça XV; à esquerda, o

selo do disco que traz a
voz e as duas músicas
tocadas por Chiquinha
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PORTA DOS FUNDOS LANÇA NA REDE TALK-SHOW SOBRE VIAGENS 
Fábio Porchat conversa

com famosos e
anônimos em cenário

na sala de sua casa
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O
programa é sobre via-

gens, mas a distância
máxima que o apre-

sentador Fábio Porchat percor-
re é do quarto para a sala de
seu apartamento, na Zona Sul
do Rio, onde o “Porta afora”,
nova produção do Porta dos
Fundos, é gravada. Em vez de
dicas, a atração, que estreia no
YouTube nesta terça, às 19h, é
um talk-show de dez episódios
semanais em que viajantes fa-
mosos e anônimos trocam su-
as experiências pelo mundo
no sofá do humorista, que co-
manda a conversa com a jor-
nalista Rosana Hermann.

— Tentei fazer um programa
de viagem para o Multishow,
mas não deu. É chato, você não
aproveita direito, não conse-
gue ver os lugares. Depois, tem

que voltar — reclama Porchat,
que não mira em um público
específico. — No Brasil, as pes-
soas estão viajando cada vez
mais. E viajar é legal, não im-
porta para onde.

Rosana, de 57 anos, faz coro
e afirma que hoje é mais fácil e
barato visitar outros países em
comparação com a época em
que começou a se aventurar:

— Só conheci a Europa aos 35
anos. Era coisa de rico. Só pude
ir a outros lugares porque meu
pai era da Aeronáutica. Hoje,
você paga em parcelas, tem
couchsurfing. Antes da internet,
não havia rede de amigos.

Experiente no assunto, ela
tem diferentes histórias tragi-
cômicas de suas andanças pe-
lo mundo para ajudar os entre-
vistados a se soltar.

— Já naufraguei no Rio Ne-
gro, peguei 47°C em Israel,
-40°C no Canadá e terremoto
no Chile. Foi legal porque não
estava acontecendo nada na-
quela viagem — debocha a
paulista, responsável pelo ro-
teiro de humorísticos como
“Tudo pelo audiência”, estrela-
do por Porchat. — O nosso

programa não é de humor, mas
quando as pessoas contam os
perrengues, fica engraçado.

Fábio Porchat também cole-
ciona roubadas em idas e vin-
das a lazer e a trabalho.

— Fui aos Lençóis Mara-
nhenses na época da seca.

Quando cheguei, não havia os
lençóis. Já peguei neve no Mar-
rocos e não estava preparado
— recordar-se ele, que no Ja-
pão chegou a ser expulso de
um restaurante em que estran-
geiros não era bem-vindos.

O “Porta afora” faz parte das

atrações de não ficção que o
Porta dos Fundos começou a
rodar após o grupo de humor
se transformar em uma produ-
tora de conteúdo. As edições
duram cerca de 15 minutos, e
os convidados, como o rapper
Mano Brown e a funkeira Va-

lesca Popozuda, entram e sa-
em de maneira anárquica. Há
ainda anônimos e os que inte-
ragem pela internet.

— É o “Esquenta!” das viagens.
Tento ser mais popular. Um dia
veio a Preta Gil e um cara que faz
esculturas de areia na praia. Ela
disse que iria para as Maldivas e
ele já tinha ido — diz ele.

A cada semana, um tema dá
o tom da atração, como praia,
família e “viajei e fiquei”. Na
gravação da semana passada,
apresentadores e entrevista-
dos falavam de passeios ideais
para casais.

— Há muitos que vão à Dis-
ney. Engraçado, a gente não
associa muito o sexo à Disney
— brinca Rosana, antes de re-
ceber instruções do diretor
Lucas Melo, com quem Por-
chat cruzou o Oceano Atlânti-
co de navio durante as filma-
gens de “Meu passado me
condena”, cujas fotos de cena
foram feitas por ele. l
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Bate-papo. Fábio Porchat (à esquerda) e Rosana Hermann (à direita) relembram causos de viagens com convidados
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