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RESUMO

Esta tese investiga as relações entre o teatro musicado e a canção popular
na cidade de São Paulo entre 1914 e 1934, período que antecede e acompanha a
consolidação do disco e do rádio no Brasil. Procura compreender a importância
dos palcos paulistanos sob dois aspectos: de um lado, em sua relação com o
processo mais amplo de formação da moderna canção popular no Brasil, e, de
outro, como espaço de invenção de uma identidade paulista – a qual, por sua vez,
realimentou a produção cancional da capital, especialmente aquela identificada
como “caipira”.
Com base em um extenso levantamento realizado na imprensa, a primeira
parte faz um mapeamento do circuito teatral musicado paulistano, compreendido
como parte de uma nascente cultura de massa. Para tanto, apresenta suas salas de
espetáculo e seus principais empresários, revelando a crescente capitalização do
mundo das diversões. Também caracteriza os gêneros teatrais musicados
encenados na cidade, com ênfase na produção local.
A segunda parte enfoca aspectos musicais dessa produção teatral. Discute a
importância dos palcos na profissionalização de instrumentistas, maestros e
compositores paulistas, além de descrever o circuito de produção, circulação e
consumo musical na cidade, que incluía não só os teatros, mas também a edição de
partituras, as bandas militares e, bem mais raramente, o disco. Finalmente,
apresenta algumas características da música divulgada no teatro e problematiza a
evolução do canto nas peças musicadas, relacionando-a com a fixação de um gesto
cancional.

Palavras chave: Teatro Musicado, Canção, Música Popular, São Paulo (século XX),
Cultura Urbana.
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RÉSUMÉ

La présente thèse porte sur les rapports entre le théâtre musical et la
chanson populaire de São Paulo au cours de la période qui précède et accompagne
le développement du disque et de la radio au Brésil, entre 1914 et 1934. Elle
cherche à saisir l'importance du rôle du théâtre sous deux aspects particuliers:
d'une part, dans son rapport avec le processus plus large de formation de la
chanson populaire moderne au Brésil; d'autre part, en tant qu'espace d'invention
d'une identité pauliste qui, à son tour, nourrira la production de chansons de la
ville de São Paulo, en particulier celles que l'on identifiera comme "caipira", ou
paysanne.
La première partie, basée sur une enquête exhaustive de la presse locale,
propose une cartographie du circuit du théâtre musical à São Paulo, qui faisait
alors partie intégrante d'une culture de masse naissante. Dans ce cadre, nous
présentons de manière préciseles salles de spectacle de la ville et leurs principaux
entrepreneurs, mettant en lumière la capitalisation croissante dans l'univers du
spectacle.
Dans la seconde partie, nous nous concentrons sur divers aspects musicaux
de la production théâtrale. Nous traitons de l'importance du théâtre dans le
processus de professionnalisation des instrumentistes, des chefs d'orchestre et des
compositeurs de la ville. Nous décrivons également le circuit de production, de
distribution et de consommation de la musique, qui comprenait non seulement les
théâtres, mais aussi l'édition musicale, les orchestres militaires et, plus rarement,
l'industrie naissante du disque. Enfin, nous présentons quelques caractéristiques
de la musique diffusée au théâtre, nous centrant sur l'évolution du chant dans les
pièces théâtrales musicales.

Mots-clés : Théâtre Musical ; Chanson ; Musique Populaire ; São Paulo (XXe
siècle) ; Culture Urbaine.
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ABSTRACT

This thesis investigates the relationship between musical theater and
popular songs in the city of São Paulo during the early decades of the twentieth
century (1914-1934), the period that precedes the consolidation of the music
industry and the radio in Brazil.
It aims to understand the importance of Sao Paulo’s musical and theater
stages in two aspects: first, in their relationship with the more thorough process of
constitution of the modern popular song in Brazil, and, second, as a locus for the
invention of a paulista identity - which in turn, would feed back into the song
production in São Paulo, especially the one known as “caipira”.
Based on an extense data collection from São Paulo daily press, the first part
maps the city's theater circuit, understood here as part of abursting mass culture.
It presents the São Paulo concert halls and their main impresarios, revealing the
increasing capitalization of the entertainment industry. It also characterizes the
musical theatre genres performed in the city, with an emphasis on local
production.
The second part focuses on the musical aspects of this theater production. It
discusses the importance of theatre in the professionalization of instrumentalists,
conductors and composers in São Paulo, and describes the different circuits of
musical production in the city, which included not only the theaters, but also
editing music, bands and, very rarely, the phonographic industry. It also presents
some characteristics of the theatre music and discusses the evolution of the song in
musical theatre.

Key words: Musical Theater, Song, Popular Music, São Paulo (20th century), Urban
Culture.

8

Índice de figuras
Figura 1: Aspecto da plateia do cineteatro High-Life ................................................................ 47
Figura 2: Planta do teatro Boa Vista, inaugurado em 1916 na região central da cidade........... 48
Figura 3: Público do São Paulo, popular teatro do bairro da Liberdade..................................... 51
Figura 4: Excerto da partitura do tango Mulata, de Benedito Lorena (seção A).......................172
Figura 5: Excerto da partitura do tango Mulata, de Benedito Lorena (seção B).......................173
Figura 6: Excerto da partitura do tango Mulata, de Benedito Lorena, (seção C)......................175
Figura 7: Excerto da partitura do cateretê Mané Chico, de Benedito Lorena (1ª. parte).........177
Figura 8: Excerto da partitura do cateretê Mané Chico, de Benedito Lorena (refrão)..............178
Figura 9: Capa do tanguinho Mané Chico, de Benedito Lorena................................................182
Figura10: Capa da partitura de Catira francano, de Modesto Tavares de Lima....................... 185
Figura 11: Início da melodia da primeira seção de Laranjas da Sabina.....................................192
Figura 12: Primeiro verso de Laranjas da Sabina......................................................................192
Figura 13: Segundo verso de Laranjas da Sabina......................................................................193
Figura 14: Excerto de Samba de verdade, de Francisco Alves...................................................203
Figura 15: Excerto de S. Paulo futuro, maxixe curtindo de Marcello Tupinambá.....................203
Figura 16: Cena da peça Cenas da roça.....................................................................................227

Índice de mapas
Mapa 1 – Localização aproximada das salas de espetáculo em São Paulo (1914) ..................... 45
Mapa 2 – Localização aproximada das salas de espetáculo em São Paulo (1934) ..................... 53

Índice de tabelas
Tabela 1: Comparação entre os preços dos espetáculos da Companhia Lírica Italiana nos
teatros Politeama (centro) e Colombo (Brás) em 1914. ............................................................. 49
Tabela 2: Casas de espetáculo na cidade de São Paulo (1914-1934).......................................... 55
Tabela 3: Evolução do número de casas de espetáculo em São Paulo (1914-1934) .................. 56
Tabela 4: Empresários do ramo de diversões em São Paulo (1914-1930) .................................. 64
Tabela 5: Revistas paulistas representadas em São Paulo (1914-1934) ..................................... 90
Tabela 6: Revistas de autores paulistas representadas em São Paulo (1914-1934) ................... 93
Tabela 7: Revistógrafos paulistas ..............................................................................................107
Tabela 8: Burletas paulistas representadas em São Paulo (1914-1934). ..................................116
Tabela 9: Formados pelo Conservatório Dramático e Música de São Paulo.............................142
Tabela 10: Composições para o teatro musicado paulistano gravadas em disco..................... 163
Tabela 11: Comparação entre os quadros de S. Paulo futuro em 2 montagens....................... 199
Tabela 12: Peças sertanejas representadas em São Paulo ....................................................... 215

Índice de gráficos
Gráfico 1: Evolução do número de salas de espetáculo em São Paulo (1914-1934) .................. 56
Gráfico 2: Representações teatrais em São Paulo, por tipo de espetáculo (1914-1934) ........... 73
Gráfico 3: Representações de gêneros teatrais musicados em São Paulo (1914 – 1934) .......... 74
Gráfico 4: Revistas paulistas e de autores paulistas representadas em São Paulo (1914 - 1934)
(n. de títulos)...............................................................................................................................97
Gráfico 5: Revistas paulistas e de autores paulistas estreadas em São Paulo (1914-1934)........98

9

Sumário

Prólogo ....................................................................................................................................... 13
1. Posição do problema ........................................................................................................... 13
2. Percurso............................................................................................................................... 20
3. Fontes e estrutura ............................................................................................................... 25
PARTE I
1. Entretenimento e massificação da cultura na cidade de São Paulo ...................................... 31
1.1.

Divertir-se na província cosmopolita .......................................................................... 31

1.2. O circuito do divertimento: empresários e casas de espetáculo paulistanas .................... 42
1.2.1. A “febre dos teatros” ................................................................................................ 51
1.2.2. Empresários teatrais ................................................................................................. 59
2. O teatro musicado em São Paulo ............................................................................................ 70
2.1. Gêneros do teatro musicado............................................................................................ 70
2.1.1. Revistas...................................................................................................................... 76
2.1.2. Burletas paulistas .................................................................................................... 112
2.1.3. Operetas .................................................................................................................. 118
2.1.4. Óperas ..................................................................................................................... 122
2.2. Companhias de teatro musicado em São Paulo............................................................. 124
PARTE II
3 . A MÚSICA EM CENA ............................................................................................................. 134
3.1. Profissionais da música nos palcos de São Paulo ........................................................... 134
3.1.1. Professores de orquestra e o circuito do divertimento .......................................... 134
3.1.2. O Centro Musical de São Paulo ............................................................................... 139
3.1.3. A formação das orquestras ..................................................................................... 147
3.1.4. Maestros compositores........................................................................................... 154
3.2. O papel midiático dos palcos ......................................................................................... 162
3.2.1. O circuito banda-teatro ........................................................................................... 163
3.2.2. O circuito teatro-partitura....................................................................................... 179
3.3. O teatro musicado e a formação da canção .................................................................. 186
3.3.1. As revistas modernas e a autonomização do canto ................................................ 195
3.4. A canção sertaneja no teatro musicado......................................................................... 206
3.4.1. Peças musicadas de temática sertaneja.................................................................. 206
3.4.2. Cenas da roça, “uma deliciosa solução de continuidade” ...................................... 220
3.4.3. A música em Cenas da Roça .................................................................................... 226
Epílogo ....................................................................................................................................... 236

10

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

