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MARUMBY / 1928 
Música e Libreto de Benedicto Nicolau dos Santos (1878-1956) 

Ficha Técnica 

Gehad Ismail Hajar  
Direção Geral, Direção de Produção, Projeto e Pesquisa 

Jaime Mirtenbaum Zenamon 
Regência Geral, Direção Musical e Arranjos 

Rafael Greca de Macedo 
Consultoria  

Isaque Lacerda 
Maestro de Coro 

Beto Bruel  
Iluminação  

ELENCO LÍRICO:  
Renata Bueno  
Salomé  

Cristyan Segala 
Loti  

Kátia Santos 
Fada de Curityba 

Paulo Ignatowicz 
Coronel Simphrônio  

ELENCO CÊNICO: 
Vitor Dias  
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Tóta  

Giovanni Cosenza 
Francisco  

Théo Spnief 
1º Orador  

Bruno Gabriel  
Raphael e 2º Orador  

Gean Carlos Zambão  
Delegado  

Douglas Perez 
Alemão 

CORAL:  
Silvany de Mello 
Thyncia Cardoso 
Vivian Schwaner 
Sopranos  
Célia Ribeiro 
Edilange Xavier Alves 
Elaine Novaes Falco 
Gisleine DBiega 
Melody Lynn Falco Raby 
Mezzo Sopranos 
James Henrique 
Luigi 
Yoran Souza 
Tenores 
João Carlos Coelho Moreno 
Rodolpho Luiz Vieira 
Werner Alfredo Bahr 
Heitor Schumann 
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Baixos 

BALÉ TEATRO GUAÍRA: 
Cinthia Andrade 
Coreógrafa  

Priscila Codagnone Ferreira 
Direção  

Aline Santos 
Ana Cecíllia Urcichi 
Carolina Sikora 
Isabel Andreata 
Isabella Camargo 
Luana Fernandez 
Luisa Camargo 
Luiza Nemetz 
Mandora Elena Siewert 
Nicole Marçallo 
Rebeca Cren 
Sofia Kestring 
Bailarinas  

ORQUESTRA RABECÔNICA DO BRASIL: 
Aorelio Domingues Borba  
Mestre Fandangueiro  

Barbara Virginia  
Canto 

Leandro Leal  
Tamanco 

Paula Harada 
Rabeca  
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Ronaldo Tinoco Miguez 
Rabelo  

Machison Abreu 
Rabelo 

Hely Souza  
Rabecão  

Fábio Macedo  
Adufo 

Ruddy K. Castillo Rojas 
Viola Caiçara 

Giuliano Pereira Aurichio 
Viola Caiçara 

Gerson Gomes  
Machete  

ORQUESTRA DE CÂMARA: 
Renato Gustavo 
Pianista Correpetidor  

Márcio Rodrigues 
Moara Pessatti 
Oksana Meister 
Chris Marie 
Violinos  

Shanda Olandoski 
Viola  

Klaiton Laube 
Cello 
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Cecília Krause 
Oboé  

João Vitor Silva Júnior 
Fagote  

Rivero Tiago de Oliveira 
Trompa 

TÉCNICOS: 
Willian Lentz 
Restaurador  

Diego Davoli  
Preparador de Elenco 

Vivian Schwaner 
Preparadora Vocal 

Rosemari Brack 
Fonoaudióloga 

Adri Baldini 
Comunicação Social 

Eliane Machado Zenamon  
Assessoria Jurídica  

Juliano De Paula Santos  
Direção de Audiovisual  

Desiree Portela  
Assessoria de Imprensa 

Fábio Antunes 
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Som Direto e Contrarregra 

Wagner Corrêa 
Operador de Luz 

Sandro Alexandrino 
Cinegrafista  

Filipe do Canto 
Edição de Audiovisual 

Jân Vergès  
Assistente de Produção  

Rafael Maia 
Assistente de Produção  

Willian Klimpel 
Figurinista e Cenógrafo  

Gilmar Kaminski Junior  
Figurinista e Cenógrafo  

Bianca Lopes Sanção  
Cabeleireira de espetáculos   

Luiz Gustavo da Silva Batista  
Cabeleireiro de espetáculos  

Larissa Moreira  
Maquiadora cênica  

Bruna Emanuela Vacelkoski 
Aderecista  

Renato César Schmidt  
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Assistente Técnico 

Frauzemara Santos Lopes 
Costureira de espetáculos 

Geovanni De Luca 
Fotografia  

Lord Escocês Comunicação  
Projeto Gráfico  

Marumby, opereta cômica 
  
Composta na Curityba de outubro de 1928, por Benedicto Nicolau dos Santos, foi 
a primeira composição operística de caráter cômico do Paraná e a primeira a 
sofrer censura por seu tom crítico ao governo da época. 
O gênero “opereta  de costumes paranaenses” é um curioso exemplo desta 
modalidade teatral no Paraná. O teatro de costumes é sempre uma comédia 
escachada, irônico e caracterizado pela tríade: desejo amoroso, desejo 
financeiro e desejo de ascensão. E esses elementos são colocados no meio social 
curitibano de então. 
Uma feminista protagonista, Salomé, encanta a todos os homens, que a deseja; 
um imigrante italiano investe e deseja projeção com um licor italiano que, na 
verdade, é uma cachaça de Morretes, a Marumby; um imigrante alemão 
reclama do prefeito e do governo; melindrosas desafiam a sociedade 
conservadora de Curitiba com seus modos e liberdade no vestir e no agir; um 
índio rompe com a ‘normalidade’ social e impõe seus costumes... a sociedade 
paranaense é revistada e criticada no palco do seu teatro oficial, o Guayra. 
  
O Ineditismo 
A versão apresentada em 1928 sofreu censura da chefatura de polícia, na 
véspera de sua estréia, em 18 de dezembro. Ao que consta no libreto original, 
Benedicto Nicolau dos Santos reformou às pressas a história para poder levá-la a 
cena. Saiu dois personagens: o alemão habitante do bigorrilho e o Polaco Miguel, 
habitante do Abranches. Mais algumas cenas e duas melodias: a das melindrosas 
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e dos boêmios. Havia clara critica aos governos do Paraná e de Curitiba, o que 
tornaria clara a perseguição. 
Esta é a primeira apresentação completa de Marumby, após 87 anos, a partir dos 
originais das cenas que conseguiu Gehad Hajar restaurar. O canto das 
melindrosas e a ária do boêmio voltaram à opereta, e o personagem do alemão 
– com suas criticas ao prefeito Moreira Garcez – também. Não há resquícios do 
personagem Polaco. 
  
A produção 
Uma grande produção foi mobilizada para formar o elenco contemporâneo de 
Marumby: Coro Sinfônico do Paraná, Balé Teatro Guaíra, Orquestra Rabecônica, 
Orquestra de Câmara, solistas, atores, técnicos e colaboradores. Foram três anos 
de trabalho com a compilação dos originais e a restauração da partitura e do 
libreto. 
  
O compositor: Benedito Nicolau dos Santos 

Nasceu em Curitiba, Paraná, em 10 de setembro 1878, filho de Manuel 
Gonçalves dos Santos e d. Benedita de Trindade Ribas. 

Fez suas primeiras letras em terras natais, na escola do lendário prof. Cleto 
da Silva (1843-1912). Estudou contabilidade mercantil e se matriculou na Escola 
de Belas Artes do Paraná, dirigida pelo pintor português Antônio Mariano de Lima 
(1858-1942), e estudou solfejo, violino e piano com Joaquim Fernandes da Silva. 
Tomou aulas particulares de português com Justiniano de Mello e Silva e alemão 
com Luiza Deck. 

Com a vinda da Cia. de Zarzuelas “Maria Alonso” para Curitiba, o seu 
maestro, o italiano Adolfo Corradi, lecionava violoncelo e piano, e criou uma 
orquestra, onde Benedito tomava aulas e era um dos talentosos membros. 

Já atuando como auxiliar de cartório, galgou por essa época certo 
patrimônio em propriedades que lhe rendiam certo estipêndio, garantindo-lhe 
independência econômica e dando oportunidade para se aperfeiçoar na 
música. Depois, rumou à então capital federal a fim de estudar no Conservatório 
Livre de Darbily, na rua do Carmo. A partir de então começa a publicar suas 
composições, especialmente música para dança, incluindo primeira partitura 
tipografada no Paraná, a sua polca Mundo Novo, de 1898. 

Acaba por optar pelo serviço público, recusando apetecível convite do 
também maestro e compositor Bento Mossurunga (1879-1970) de dirigir o elenco 
artístico do Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro. 
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De volta ao Paraná em 1907, contrai matrimônio um ano antes com 
Maria Luiz Currial, com quem teve dez filhos, e é promovido a primeiro escriturário 
da Alfândega de Paranaguá, onde cr iou uma orquestra para o 
acompanhamento de exibições de cinematógrapho e serviços religiosos. 

Nesta orquestra parnangüara, tocou Heitor Villa-Lobos (1887-1959), que 
morou algum tempo em Paranaguá, em meio às suas andanças de pesquisas 
pelo Brasil, onde verificou a proficiência musical de Nicolau dos Santos. 

Chamado de “O homem dos sete instrumentos” pelo poeta Francisco 
Heráclito Ferreira Leite (1889-1982), dado ao seu virtuosismo musical, Benedito 
Nicolau dos Santos além de musicista, compositor e servidor público ilibado, ainda 
se destacou como musicólogo,  poeta, prosador, artista plástico, revistógrafo, 
articulista, conferencista, teatrólogo, jornalista e professor. Foi um dos fundadores 
do Círculo de Estudos Bandeirantes, em 1929, além de membro do Centro de 
Letras do Paraná, da Academia Brasileira de Música, da Academia Paranaense 
de Letras, do Instituto Histórico de Musicologia de Montevidéu, da Sociedade de 
Socorro aos Necessitados de Curitiba, do Conselho de Defesa do Patrimônio 
Cultural do Paraná, além de uma dezena de mais associações. 

Agiu como verdadeiro reformador da grafia musical, por meio dos 
trabalhos Pauta Sintética e Pauta Sinfônica, obras até hoje inéditas. Sua obra 
culminou com o lançamento do livro ‘Sonometria e Música’, em quatro volumes, 
publicados entre 1933 e 1936, obra-prima da sua genialidade musical e de seu 
tempo, fruto de quatro décadas de pesquisas, única obra no gênero no país. 

Elogiado por Mário de Andrade (1893-1945), precursor da intromissão de 
ritmos nativos nas composições de estrutura erudita, pioneiro brasileiro na 
composição para crianças, nome ímpar nas artes paranaenses e brasileiras foi, 
segundo Wilson Bóia (1927-2005), injustiçado, não compreendido por seus 
contemporâneos. 

Fundou dez jornais e revistas no Brasil e exterior, escreveu centenas de 
artigos, a maioria sob o pseudônimo de Jack Lino. Deixou mais de duzentas 
composições musicais, a maioria já perdida, incluindo todas suas composições 
religiosas. 

Suas composições operísticas são a pioneira opereta  infantil do Brasil, A 
Vovozinha, de 1917 e libreto de Emiliano Perneta de 1909; Rosa Vermelha, com 
libreto de José Gelbeck de 1921; Marumby, de 1928 e A Cantora Careca, com 
letra de Leôncio Correia. Suas peças teatrais incluem: Erros do Coração, de 1930; 
Homem de Saia, de 1932; Lição de Amiga, de 1932; O Voto Feminino, de 1928. 

festivaldeopera.org  de 11 57



Festival Ópera Para Todos

Quando de seu falecimento, em 9 de julho de 1956, o escritor Herbert Van 
Erven (1908-1985) assim discursou: O Paraná que deu ao Brasil um Cesar Lattes, 
um Brasílio Itiberê da Cunha, um Romário Martins, um Heraclides Souza Araújo, 
deu Benedito Nicolau dos Santos como motivo de orgulho cívico. (...) Perdeu, não 
só Curitiba um filho ilustre, o Brasil um grande homem, mas a Humanidade um 
gênio autêntico. 

Gehad Hajar,  
pesquisador. 

  
Apresentação da produção 

De la Musique avant toute chose, diria Verlaine. 
Com alegria, na Capela Santa Maria, ressacralizada pela Cidade de 

Curitiba como Oratório Musical, testemunhamos, 87 anos depois de sua estréia, a 
primeira encenação completa de Marumby, Opereta de Costumes Paranaenses, 
obra do imortal maestro Benedicto Nicolau dos Santos (1878-1956). 

Trabalho de resgate do sotaque musical paranaense do pesquisador e 
diretor Gehad Hajar e do maestro Jaime Zenamon, com a participação do Coral 
Sinfônico do Paraná, Orquestra Rabecônica do Brasil, Balé Teatro Guaíra, e 
Grandioso Elenco. 

Digo primeira encenação completa porque, na estréia a 19 de dezembro 
de 1928, e nas duas récitas que se seguiram, no antigo Theatro Guayra, o chefe 
de polícia cortou duas árias – a das Melindrosas e a dos Boêmios, censurou dois 
recitativos - o do “Polaco Miguel”, morador de Santana do Abranches e do 
“Alemão”, morador do antigo Campo da Galícia. 

A tesoura da censura oficial teria agido “em nome da moral e dos bons 
costumes e para evitar críticas ao então prefeito de Curitiba, engenheiro Moreira 
Garcez”, me assegura Gehad Hajar. E eu creio. E porque eu não haveria de 
acreditar, se este sheik generoso – no deserto cultural em que temos vivido – muito 
tem se esforçado para apaixonadamente resgatar a Cultura da nossa Terra e da 
nossa Gente. 

Esta versão contemporânea de Marumby vem enriquecida pelo som das 
violas, rabecas, adufes e tambores, da Orquestra Rabecônica do Brasil. 
Evocação dos anos em que Benedicto Nicolau dos Santos viveu e ensinou Música 
em Paranaguá, lá tendo inclusive convivido, na Orquestra local, com o grande 
maestro Heitor Villa-Lobos (1887-1959) que lhe reconheceu a proeficiência 
musical. 
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A Ópera começa quando a “Fada de Curitiba ” – estátua do torreão do 
Paço Municipal - alça vôo de imaginação, para além do nicho onde 
eternamente descansa posta em sossego sobre os ombros de dois gigantescos 
Atlantes, para narrar a história desta cidade. 

Do “Fandango” caiçara às “Gavotes” saídas das entranhas dos pianos 
Pleyel e Essenfelder, dedilhados por nossas avós, as Musas ocupam-se de 
harmonias que nos são caras. 

Graciosas, nos levam em revoada, por sobre as ramas altas das araucárias, 
vencendo banhados, itupavas e antigos caminhos, além das chácaras do alto 
Cajurú, ultrapassando o vale verde onde nasce o rio Iguaçu, até o Olympo do 
maciço Marumbi. 

Este cume de 1539 metros, escalado pioneiramente, a partir do Porto de 
Cima, por Joaquim Olímpio, a 21 de agosto de 1879, na liderança de um grupo 
onde constavam Romário Martins, Antônio e José Ribeiro de Macedo, e outros 
notáveis paranaenses. 

É nestes páramos altos, neste rochedo mítico, no instante da mágica 
nevasca de 31 de julho de 1928, que o Espírito de Curityba se aninha e abriga. 
Evocação de um lírico sonho de Amor, expressão da boa Música de um mestre 
que foi grande e que foi nosso. 

Fruto de recursos próprios e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que 
sancionei, na condição de Prefeito de Curitiba, ao tempo dos 300 anos da nossa 
amada Cidade, esta montagem musical cumpre sua finalidade de resgate 
histórico e estético. Mas, antes de tudo, rega com orvalho criativo nossas almas, 
fortalecendo-nos a identidade cultural paranaense. 

Ao elevar-se à altura de Marumby, possa a Guairacá Cultural merecer 
gloriosa presença no cenário artístico do Paraná e do Brasil. 

  
Rafael Greca de Macedo 
Engenheiro Urbanista, da Academia Paranaense de Letras, foi Prefeito de Curitiba 
(1993-1996) responsável pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. 
  

Resumo do libreto 
Acto I 

Café Brasil, Rua XV, Curityba, 1928. 
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Loti, cavalheiro italiano, representante da grande fábrica italiana 
“Scanzone & Cia” exportadora de licores e vinhos seletos, reside já há algum 
tempo em Curytiba onde arrendou artística vivenda, n’um de seus bairros 
elegantes. 

Relacionado nas melhores rodas sociais em virtude de sua posição e 
recursos financeiros, desconhece a língua e costumes do povo. Na noite da neve 
em Curityba, ele se acha no Café Brazil em companhia de um seu empregado e 
interprete Francisco. 

Com o rigor do inverno entrou em moda nos cafés, bares e confeitarias 
a “Marumby” (cachaça morreteana com mel) como preventivo de constipados 
e “pulmonias”. 

Os ginasianos que aboliram o uso do chapéu organizam o “Bloco 
Marumby”, aclama à Salomé – operária do estabelecimento de Loti – a rainha da 
Boina e saem à rua em manifestação. A passeata entra a rua 15 e para à porta 
do Café Brazil que invadem cantando, dominando o ambiente com espontânea 
algazarra, discursos e alegria. Atiram indiretas a Loti que está de cartola. 

Pedem depois aos circunstantes dois minutos de eclipse dos chapéus 
em homenagem à “Senhorita Boina” novamente aclamada em troca do título de 
“rainha”. 

Loti reluta em tirar a cartola que lhe é arrebatada. Entra no momento o 
Coronel Symphronio da Conceição Sá, pessoa rústica e pouco afeta à vida da 
Capital. Obrigam-no os estudantes a tirar o chapéu e convencem-no de trocar o 
nome. Entra a seguir o Tóta, cunhado e compadre de Symphronio que anda a 
sua procura. 

Os estudantes obrigam-no também a tirar o chapéu. Loti protesta de 
não lhe entregarem a cartola. Os estudantes chasqueiam-no. Faz-se o tumulto e 
com o apito de socorro policial os estudantes fogem abandonando Salomé. 

Loti reconhece a sua empregada e a recrimina de vir ali parar d’aquella 
forma. Salomé que conhece em segredo a mania musical de Loti justifica-se e 
domina-o com se canto e graça. Symphronio e Tóta atraídos também pela 
música tomam parte na dança na ocasião em que aparece o Delegado policial 
já informado pelo garçom dos motivos e pessoas envolvida no tumulto dos 
estudantes. Loti se apresenta como pessoa de alta categoria. 

O Delegado depois de obter as precisas informações julga o caso frívolo 
e sem importância e aceita o convite de Loti para assentar-se à sua mesa. Fora o 
tempo continua inclemente. Faz-se tarde e Salomé ânsia-se por morar no bairro 
do Cajurú e não ter voltado, como devia, mais cedo para casa. O Delegado a 
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sossega prometendo mandar conduzi-la de auto. Symphronio protesta. Loti 
também protesta e o Delegado propõe um acordo satisfatório. 

Dá-se a interrupção da luz. 
A fada protetora de Curityba aparece e descreve a sua beleza atual, o 

seu passado de sonhos e serenatas e anuncia a queda da neve como o seu véu 
de noivado. 

Acto II 

Madrugada de neve no Cajurú. A natureza estremece e desperta do 
torpor noturno. Seis horas soam n’um campanário longínquo. A fada protetora 
surge e anuncia a beleza do dia. 

O coro interno e a música descrevem a placidez da manhã que 
precede o grandioso espetáculo e que nos oferece a rotação da Terra em torno 
do Astro rei. O belo na natureza não consegue dominar a brutalidade irracional 
dos homens. Fere-se um duelo de morte entre Loti e Symphronio por causa de 
uma cratera desprotegido, um pássaro cantor, Salomé, que felizmente entra a 
tempo de cortar o duelo e domar com seu canto a estúpida briga dos rivais. 

Restabelecida a paz por instantes, Salomé foge para sua casa, 
perseguida pelos rivais e os curiosos dispersam. Francisco fica só com um 
campônio que lhe propõe um negócio. 

O Tóta chega na ocasião e aceita o negócio. Loti e Symphronio que já 
tem tomado o café da manhã na casita de Salomé voltam alegres em sua 
companhia. Symphronio surpreende-se com a inesperada presença de seu 
cunhado. Altera-se novamente a paz e o conflito é iminente. Salomé intervém 
com o seu Canto. Tóta entusiasma-se com o lindo trecho poético e Salomé o 
provoca para melhor sentir a alma do sertanejo. Symphronio irrita-se de ciúmes. 
Tóta descreve a alma cabocla e convida Salomé a ir para o sertão. 
Graciosamente e por “coquetteria” ela corresponde. 

Tóta eleva-se mais de entusiasmo e canta e dança m samba caipira 
que o coro acompanha. Symphronio irritado desafia-o e se faz o tumulto. Na 
placidez do céu divisa-se as cores da aurora. 

Loti faz um apelo aos beligerantes concitando-os a paz ante a beleza 
da luz matinal que ilumina a branca paisagem serena das nossas campanhas. Faz 
ainda o convite para uma festa na sua “Villa” à noite desse dia. Symphronio 
sempre irritado procura agravar alguém. Loti, com alma de artista se afina com a 
de Salomé é a vitima predileta dos destemperos e ciúmes de Symphronio.  
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Loti vê-se obrigado de quebrar, por vezes, a sua linha distinta. Ao último 
arranco estúpido de Symphronio surge o Sol deslumbrante em cujo disco ressalta 
a silhueta majestosa do pico do Marumby. A paz se restabelece entre Loti e 
Symphronio. Salomé aclama a Symphronio – o Coronel Marumby – em 
homenagem à orgulhosa montanha. Loti acha original a lembrança para 
equilíbrio e perfeita harmonia. 

O côro entoa a marcha triunfal do Marumby onde se decanta as 
belezas do Paraná. 

Acto III 

No artístico parque de sua residência Loti prepara e organiza uma festa 
à veneziana aproveitando a ocasião para regozijos pelo advento do saboroso 
licor “Marumby” a ser adotado pela grande fábrica italiana “Scanzone & Cia”. 

Salomé de quem Loti anunciará aos convivas os méritos de cantora e a 
singular formosura, comparece. Para maior brilho e fantasia da festa, Loti veste os 
seus empregados, e à Salomé e Symphronio com indumentária apropriada ao 
artístico festival. Bailarinas e bailarinos foram contratados. 

Loti que se faz espontâneo protetor está tomado de amor sincero por 
Salomé e procura conquistar o seu afeto com o esplendor de sua festa. Está certo 
do ridículo em que deixará a Symphronio que, por exclusiva bestialidade, se tem 
sempre interposto às suas delicadas pretensões. Symphronio sente-se de fato cair 
no ridículo ante aquela sociedade distinta e dá por mãos e pés, indignado com o 
espírito de ironias das damas e cavalheiros presentes. Para maior estupidez 
entrega-se a contínuas libações a ponto de embriagar-se seriamente e dizer 
estultices. 

Loti vê a necessidade de cortar o programa e convida os presentes a 
irem ao interior da Villa afim de obsequiá-los. Abre a marcha com Salomé. 
Symphronio esquecidos de todos vão ao Buffet para continuar a embebedar-se. 
Salomé por impulsivo entusiasmo volta a buscá-lo e o conduz cambaleante ao 
interior. 

Entra Tóta que se extasia ante a beleza do parque. Dá com Francisco 
que se demoro em arrumar objetos. Indaga do cunhado e de Salomé e 
comunica ter trazido uma vintena de sertanejos para conduzir o cunhado 
aconteça o que acontecer. Francisco atemoriza-se e pede calma para não ser 
estragada a festa do patrão. Tóta faz uma demonstração de força e valentia 
ingênita na velha raça “Tindiqüerana” (dos antigos índios da região de Curitiba). 
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Convida aos sertanejos a baterem a fandango caboclo enquanto as 
pessoas da casa se banqueteiam. Rompe a “tyranna” e os convivas, julgando ser 
uma nova surpresa de Loti voltam ao parque. Tóta solta o grito de guerra e intima 
o pessoal a guardar distância. Vê o cunhado e interpela-o. Completamente 
dominado pelo álcool, Symphronio deixa-se conduzir, sem relutância. Tóta intima 
a Salomé a se decidir. Loti vê o perigo, quer defendê-la mas tem de recuar ante a 
garrucha de Tóta. Os sertanejos aguardam a ordem de ataque. 

Loti apela para Raphael. Este intervém com mais coragem e pede um 
momento de espera. Tóta solta o grito de assalto ao tempo em que desce o 
pano para preparo de apoteose à beleza de Curitiba dos anos 20, através do 
primeiro e histórico Hymno de Curityba. 

Fim 
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SÓROR MARIANA 
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SÓROR MARIANA / 1920 
Música de Júlio Reis (1863-1933) 
Libreto de Júlio Dantas (1876-1962) 

ESTREIA MUNDIAL: 2018 (IV Festival de Ópera do Paraná) 

Companhia Paranaense de Ópera 
Direção Geral, cenografia e direção de cena - Gehad Hajar 
Piano - Jeferson Melo 
Direção de Produção - Silvany de Mello 
Figurinos - Robson Ross 

Diagramação de originais - Douglas Passoni  
Auxiliar de restauração de libreto - Eleassar Baldur Rose (Santa Catarina) 

Sóror Mariana - Josianne Dal Pozzo 
Conde de Chamilly - Odair C. Sebaniski 
Abadessa - Dayane Bernardi 
Sóror Inés - Dani Prim 
Sóror Simôa - Kenya Horst 
Sóror Agostinha - Silmara Campos 
Bispo - Caê Vieira (São Paulo)  

Coro Lírico de Curitiba  
Dani Prim 
Josianne Dal Pozzo 
Kenya Horst 
Lucinete Vieira 
Orly Bach 
Silmara Campos 
Silvany de Mello 
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Julio Reis foi grande pianista, crítico musical, maestro e compositor paulista da 
virada dos séc. XIX e XX, além de servidor público, viveu grande parte da vida no 
Rio de Janeiro. Além de vasta produção pianística, escreveu as óperas Heliophar 
(1922), Sóror Mariana (1920) e Marília de Dirceu (1910). 

Julio Dantas, o grande literato português, escrevera peça teatral “Sóror Mariana” 
que transformou em libreto e autorizou seu xará compositor a montá-la.  

Reis obteve do Congresso Nacional uma dotação de 30 contos para a 
montagem da ópera – quantia que nunca viria a receber. As dificuldades fizeram 
com que ele não chegasse a orquestrar a ópera: compôs a parte de 
correpetição e as partes de vozes.  

O compositor morreu em 20 de setembro de 1933 e durante décadas seu filho 
Frederico Mário dos Reis tentaria obter do governo brasileiro a liberação da verba 
aprovada em 1915 e que permitiria a conclusão e a encenação de “Sóror 
Mariana”. Frederico Mário morreu em 1992, sem realizar o sonho de seu pai. 

Em 2016, o pesquisador Gehad Hajar começa os estudos junto aos originais, 
disponibilizados pelo bisneto do compositor, o jornalista Fernando Molica, 
ansiando fazer a estreia mundial dentro da programação do Festival de Ópera 
do Paraná 

A história versa sobre Mariana Vaz Alcoforado (1640-1723) freira portuguesa do 
Convento de Nossa Senhora da Conceição, em Beja. É considerada a autora 
d’As Cartas Portuguesas, famoso clássico da literatura mundial, dirigidas ao 
Conde e Marquês de Chamilly (1636-1715), que lutou em solo português durante 
a Guerra da Restauração. 
No testamento materno Mariana fora nomeada monja do Convento da 
Conceição. Sem nenhuma inclinação mística, ela estava, pois, destinada à vida 
religiosa enclausurada.  
Os amores com o Marquês de Chamilly, a quem viria pela primeira vez do terraço 
do convento, de onde assistia às manobras do exército, deve ter ocorrido por 
volta de 1667. Sóror Mariana pertencia à poderosa família dos Alcoforados, e o 
escândalo se alastrou.  
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Temeroso das consequências, Chamilly saiu de Portugal, pretextando a 
enfermidade de um irmão. Prometera mandar buscá-la. Na sua espera, em vão, 
escreveu as referidas cartas, que contam uma história sempre igual: esperança 
no início, seguida de incerteza e, por fim, a convicção do abandono.  

Esses relatos emocionados fizeram vibrar a nobreza francesa, ao divulgaram a 
vida íntima de uma freira.  
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RITA, ou O MARIDO ABATIDO 
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RITA, ou O Marido Abatido / 1841 
Música de Gaetano Donizetti (1797-1848) 
Libreto de Gustave Vaëz (1812-1862) 

3 Temporadas: 2016 e 2018. 

Companhia Paranaense de Ópera  

Rita - Jéssica Leão (São Paulo) 
Beppe - Daniel Soufer (São Paulo) 
Gasparo - Caê Vieira (São Paulo) 

Direção Geral, cenografia e versão em português - Gehad Ismail Hajar 
Regência - Paulo Barreto 
Figurinos - Áldice Lopes 

Orquestra  
Violino I 
Filipe Pinheiro 
Pablo Malagutti 
Ezequias Douglas de Paula 
Profª Consuelo Froehner 
Thiago Proença 
Felipe Romagnoli 

Violino II 
Vinícius Woikolesko 
Emíli Alves 
Maria Luiza Kaluzny 
Ivan Pereira 
Karina Romanó 

Viola 
Mário Henrique Batista 
Caio Mey 
Carlos EduardoTavares 
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Leonardo Vaz 
 
Violoncelo 
Maria Luiza Sprogis 
Bianca Devai 
Angela Caetano 
 
Contrabaixo 
Jaimes Albuquerque 
Hely Souza  
Rodrigo Marques 

Flautas 
Ricardo Ross 
Silvia Rolim 

Oboés  
Maicon Alves 
Vinicius Klos 

Clarinetes  
Elvis Wiliiam  
Gabriel Lima 
Rudinei Martinez 

Fagote 
Evilnei Moura 

Trompetes 
Gabriel Vitor Alves 
Thiago Lira 

Trompas  
Weber Gomes  
Levy Alexandre 
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Cairley Batista 

Trombones 
Rodrigo Vicaria 
Gabriel Guimarães 
Eberton Santos 
Davi Santos 

Timpanos 
 Camila Cardoso 

A ópera Rita 
Rita, ou le mari battu (Rita, ou O Marido Abatido) é uma ópera em um ato 
composta por Gaetano Donizetti e libreto Gustave Vaez, em francês. A ópera é 
uma comédia doméstica típica do Bel Canto, ambientada em una hospedaria, 
em oito números musicais ligados por diálogos falados. 
Foi concluída em 1841 sob o título original “Deux hommes et une femme" (dois 
homens e uma mulher) foi estreada postumamente na Opéra-Comique de Paris, 
em 7 de maio de 1860. 

Em 1841 Donizetti estava em Paris aguardando um trabalho, quando encontrou 
por acaso Gustave Vaëz, que já havia trabalhando em duas outras óperas 
consigo. Encomendou-o, então, um libreto divertido para se distrair. Rita foi 
composta em 8 dias, e recusada pela Opéra-Comique, de Paris. Semanas depois, 
foi traduzida para o italiano e oferecida ao Teatro del Fondo, de Nápoles. Com a 
morte do produtor responsável, Domenico Barbaia (1777-1841), esta ópera foi 
totalmente esquecida até sua estréia, em Paris.  

Na hospedaria de Rita - a esposa tirânica e abusiva do tímido Peppe - o casal 
descobre que suas vidas estão em tumulto com a chegada inesperada de 
Gaspar, o primeiro marido de Rita, que todos acreditavam ter morrido afogado.  
Na realidade, Gaspar tinha fugido para o Canadá. Acreditando que Rita havia 
morrido em um incêndio, Gaspar voltou para obter seu atestado de óbito, para 
que possa se casar de novo.  
Quando os dois se encontram, Gaspar tenta fugir. Peppe, no entanto, vê isso 
como uma oportunidade para se libertar das bofetadas de Rita, pois Gaspar é 
seu marido legítimo.  
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Os dois homens concordam em um jogo tal que quem ganha tem que ficar com 
Rita. Ambos tentam perder, mas finalmente o vencedor é Gaspar. No entanto, 
Rita, que tinha sofrido com freqüência da mão de Gaspar, se recusa a voltar a ser 
sua esposa.  
Gaspar, fingindo que perdeu a mão, induz Peppe a declarar seu amor por Rita e 
sua firme intenção de permanecer como seu marido.  
O astuto Gaspar, tendo alcançado seu objetivo, despede-se do casal 
reconciliado, terminando a ópera. 
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CAVALLERIA RUSTICANA 
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CAVALLERIA RUSTICANA / 1890 

Música de Pietro Mascagni (1863-1945)  
Libreto de Giovanni Targioni-Tozzetti (1863-1934) e Guido Menasci (1867-1925) 
Argumento de Giovanni Verga (1840-1922) 

III Festival de Ópera do Paraná  
Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto - Guairão 

Direção Geral: Gehad Hajar 
Regência: Paulo Barreto 
Preparação de Solistas: Francisco Campos (São Paulo) 
Direção Cênica: George Sada 
Direção de Coro: Silvany de Mello  
Regência de Coro: Jomar Lúcio de Lima  
Produção de Elenco: Jean Reis (São Paulo) 
Cenografia: Carlos Kur (Uruguay) 
Iluminação: Judite Fiorese e Alexandre Dartagnan 
Figurinos: Áldice Lopes e Raquel Stange 
Coreografia: Carlos Cavalcante 
Preparação de Coro: Marilia Teixeira 

Companhia Paranaense de Ópera 

Solistas 
Santuzza - Marietta Pirágine (São Paulo) 
Turiddu - Mar Oliveira (Pará) 
Alfio - Moisés Hélbert (São Paulo) 
Lolla - Gabriela Bueno (São Paulo) 
Mamma Lucia - Marcela Rahal (São Paulo) 

Coro Lírico de Curitiba  

Sopranos 
Ana Lúcia Porcote 
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Andressa Marques 
Daiane Daneluz 
Dani Prim 
Letícia Milla 
Lorita Rivera 
Maria Carmem Antunes 
Maria Franziska Kollarz 
Pâmella Schmeguel 
Rita Rodrigues 
Rosimeiry di Paula 
Sil Mello 

Mezzos / Contraltos 
Denise Bettega Moressi 
Edilange Xavier Alves 
Franciele Pereira Oliveira 
Jussara Marques de Medeiros 
Lucinete Vieira 
Margarete Schaffer 
Maria Esther Arce Loayza 
Rose Albuquerque 
Silmara Campos 
Vânia Ennes 

Tenores 
Alexandre Pratas 
Alysson Semfle 
Daniel Martins 
Dimas Gustavo de Oliveira 
Gabriel Harger Paul 
Jackson Totsk 
João Paulo Broitman 
Marcelo Castro 

Barítonos / Baixos 
Dudu Martins 
Gehad Hajar 
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João Theófilo Chagas Filho 
João Carlos Coelho Moreno 
Jomar Lúcio de Lima 
Louis Machado 
Luiz Martins 
Reginato Perini 
Werner Alfredo Bahr 

Coro Cidade de Ponta Grossa 

Baixo  
Douglas Passoni de Oliveira,  
Eudes Junior Stokler,  
Guilherme Lucas Bueno,  
Gustavo Luiz Fernandes Mayer,  
Roger Adriano Bressani Mazur,  
Rudson Silva  Puchta 

Contralto 
Aline Ferreira Ayub Santos,  
Amani Niclevisk Sviercoski,  
Gisele Sandrino de Lara,  
Mariene de Souza Silva,  
Median Caroline Pessete Schott,  
Sarah Fernandes 

Soprano 
Andressa Lino da Silva,   
Camila Martins ferreira,  
Deisi Vânia de  Lima Horn,  
Luciana Cristina de Souza,  
Maria  Augusta Roggenkamp,  
Priscila de Oliveira silva 

Tenor 
Bruno Felipe Santos Silva,  
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Christian de Sá Quimelli,  
João Luiz Gomes Junior,  
Paulo Gomes Ribas Kincheski,  
Ricardo Janeczko Junior,   
Samuel Alves de Lara 

Orquestra Sinfônica da Escola de Música e Belas Artes do Paraná - UNESPAR 

Violino I 
Filipe Pinheiro,  
Klaus Kaizer Schwerdtfeger,  
Felipe Alan Devai,  
Rebeca Vieira,   
Leandro Mascarenhas,  
Liciê Martin,  
Ricardo Molter,  
Gustavo Rech 

Violino II  
Pablo dos SantosMalagutti,  
Natalie Nietsche,  
Elisa Carolline Oliveira,  
Aleida lafuente, 
Wellington Brecher,  
Odair Pontes Junior.  

Viola  
Orlielto dos Santos,  
Mário Henrique Rasoto Batista,  
Marcio Rodrigues,  
Matheus Gadelha.  

Violoncelo  
Pedro Álvares Szulak,  
Maria Luiza Sprogis,  
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Gustavo Alencar,  
Samuel Pessati  

Contrabaixo 
Hely Souza,  
Rodrigo Marques,  
Jaimes Albuquerque,  
Giorgio Bonfatti. 

Flauta  
Denusa Castellain,  
Ricardo Ross.  

Oboé  
Maicon Alves,  
Vinicius Klos.  

Clarinete 
Elvis Willian,  
Gabriel Lima,  
Lidiane Alves.  

Fagote  
Evilnei Moura,  
João Vitor Junior.  

Trompa 
Weber Alessandro Gomes,  
Paula Karoline de Campos.  

Trompete 
Enrique Felix,  
Henrique Weege,  
Tiago Lira do Nascimento,  
João Wemerson Martins 
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Trombones  
Erivaldo Lucas,  
Lauro Ribeiro,  
Eberton Rodrigues. 

Tuba 
Bruno Brandalise 

Tímpano  
Camila Cardoso,  
Flávio Dias,  
Lucas Gabriel Sabel. 

Percussão 
Gabriel dos Santos Moraes Vagner Portes Cruz,  
Ivan Souza Lemes 

Órgão e Piano Correpetidor  
Matheus Alborguetti 

Corpo de Baile 

Cesar Menine Ribeiro 
Ismael Fabio de Paula  
Ricardo Nepomuceno 
Adriano Nicolau Cau 
Maria Angélica Estella Kaspchak 
Milena Amabile Ribeiro  
Vanessa Martins da Silva 
Solange Bueno de Oliveira 
Marcia Marion Moro Cau 
Higor Oratz de Oliveira 
Eduardo Foncesa de Oliveira 
Lucas Boeira 
Wellington Rafael Pelentir 
Carolyne Fernanda dos Martyres 
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Ana Paola Carniel 

Participação Especial  
Emílio Pitta (Padre da procissão) 

Figurantes - Jovens e Crianças 
Luíza Rizzo 
Lara Prim Lopes  
Luíza Bahr Calazans  
Larissa Simão de Medeiros  
Clovis Henrique Dias Filho 
Bruna Simião de Medeiros  
Carolina Corradi Perini 
Enzo Corradi Perini 
Mirela Gomes 
Theophillus Arthur Fabian  
Alice Paulichen 

Tradução e legendas 
Alex Wolf  

Operação de legendas 
Clara de Lanna 

Maquiagem  
Paula Shirata 
Nelci Tess 
Bruna Marcelli Ferreira 

Sinopse de uma ópera verista  
‘Cavalleria Rusticana’ é um caso de sucesso súbito, a exemplo da estreia em que 
Mascagni teve de voltar 43 vezes para agradecer os aplausos efusivos que 
consumiram quase duas horas após o fim da récita.  

Com partes muito populares e já usadas em novelas e filmes Brasil a fora, esta 
obra é grande modelo da literatura verista, marcada pelo realismo e naturalismo, 
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sórdido e violento, e das descrições da vida quotidiana, especialmente das 
classes sociais mais baixas, rejeitando os temas históricos, míticos e grandiosos do 
Romantismo. 

Parte I 
É Domingo de Páscoa num povoado da Sicília. O povoado está reunido na igreja 
próxima à taverna de Mamma Lucia. Santuzza pergunta a respeito de seu 
prometido, o soldado Turiddu, filho de Mamma Lucia, e ela responde que foi 
comprar vinho. Chega Alfio, marido de Lola, e solicita uma taça de vinho a 
Santuzza, e ela lhe responde que Turiddu foi buscar. Alfio não entende, porque viu 
Turiddu próximo de sua casa. 
Tem início à procissão de Páscoa, e todos entram na igreja. Somente Mamma 
Lucia e Santuzza permanecem fora. Santuzza revela seu sofrimento a Lucia, por 
saber que Turiddu amava Lola antes de entrar para o exército. Ao voltar, Lola já 
tinha se casado com Alfio e Santuzza teria sido apenas uma substituta. Lola, 
desde então, tem se dedicado a seduzir Turiddu. 
Chega Turiddu, e Santuzza suplica a ele que não a abandone. Mas Turiddu não 
faz conta e Santuzza conta a Alfio sobre suas suspeitas. Alfio, furioso, jura 
vingança. 

Parte II 
Sai o povo da igreja, terminada a missa. Vão, então, à taverna de Mamma Lucia 
comemorar. Turiddu é encarregado de servir aos demais. Alfio aparece, e recusa 
o vinho de Turiddu, insinuando a traição, ao dizer que seu copo estaria 
envenenado. Turiddu, então, o desafia a um duelo - pelo gesto scicillano -, 
desferindo-lhe uma mordida no lóbulo da orelha. 
Antes de enfrentar Alfio, já pressentindo o desfecho, Turiddu roga a Mamma Lucia 
que cuide de Santuzza. Tem início o duelo. Pouco depois, aparece uma mulher 
em desespero, avisando Mamma Lucia de que seu filho Turiddu foi morto no 
duelo. 
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FESTA DE SÃO JOÃO 
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Festa de São João / 1879 
Música e libreto de Chiquinha Gonzaga (1847-1935) 
ESTREIA MUNDIAL - III FOP 

Direção Geral, projeto e restauro de libreto: Gehad Hajar 
Regência: Jean Reis (São Paulo) 
Direção de Coro: Silvany de Melo  
Regência de Coro: Jomar Lucio de Lima 
Preparação vocal de coro: Marilia Teixeira 

Solistas:  
Rosinha - Marietta Pirágine (São Paulo) 
Luiz - Jomar Lucio de Lima 
Joaozinho das Moças - Luiz Felipe Stellfeld Monteiro 
Cura - Emilio Pitta 

Coreografia e assistência de direção: Lia Comandulli  
Concepção e Direção do projeto de restauração de partituras: Alexandre Dias 
(Brasília) e Wandrei Braga (Brasília) 
Editoração de Partituras: Douglas Passoni de Oliveira 
Revisão de Partituras: Alexandre Dias (Brasília)  
Auxiliar de restauração de libreto: Eleassar Baldur Rose (Santa Catarina) 
Iluminação: Judite Fiorese e Alexandre Dartagnan 
Figurinos: Áldice Lopes e Raquel Stange 
Cenário: Douglas Rangel 
Arte: Gabriel Rischbieter  

CORO LÍRICO DE CURITIBA 

Sopranos 1 
Ana Lúcia Porcote 
Dani Prim 
Letícia Milla 
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Sopranos 2 
Andressa Marques 
Daiane Daneluz 
Sil Mello 
Mezzos/Contraltos 
Edilange Xavier Alves 
Lucinete Vieira 
Pâmella Schmeguel 
Silmara Campos 
 
Tenores 1 
Alexandre Pratas 
Dimas Gustavo de Oliveira 
Marcelo Castro 
Tenores 2 
Alysson Semfle 
Daniel Martins 
Jomar Lúcio de Lima 
 
Barítonos  
Dudu Martins 
Louis Machado 
Baixos 
Gehad Hajar 
João Theófilo Chagas Filho 
Reginato Perini 

Alunos do Curso Técnico em Dança da Escola de Dança do Teatro Guaíra 

Emilly Ferreira da Costa, Fernanda Bento, Haudrey Martins Bittencourt, Heloísa Fiori, 
Hilda Bordinhão Barbosa, Letícia Gapski Lira, Lucas Santa Clara,Lucas da Silva 
Dias, Luciana Jacinto,Luíza Nishizaki, Poli Maia, Tharley Cândido, Thayanne 
Modena Maciel, Wagner Gadorin. 

Maquiagem  
Paula Shirata 
Nelci Tess 
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A primeira  - e até então inédita - opereta de Chiquinha Gonzaga 
Em 2018 festejamos os 170 anos de nascimento da grande Francisca Gonzaga, e 
apresentamos a estreia mundial de sua primeira peça para cena, adormecida há 
exatos 138 anos.  

Festa de São João, opereta de um ato e dois quadros, subintitulado pela própria 
compositora como peça de costumes campestres, é uma doce narrativa 
bucólica que ainda pode ser atual pelo Brasil a dentro. Conta a história de amor 
entre a simples Rosinha e o dândi da grande cidade Luiz, sob as bençãos do 
pároco local, no animado dia de São João, sucedido por noite de grande 
tempestade.  

Chiquinha Gonzaga escreveu o libreto em 1879, aos 32 anos, autodidata, já 
divorciada por processo eclesiástico e dando aulas de piano para o sustento dos 
três filhos. Os números musicais foram completos em 1884, onde permaneceram 
os originais adormecidos no depósito da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais 
até a restauração promovida pelo Instituto Moreira Sales, através das mãos 
hábeis de Wandrei Braga, Alexandre Dias e Douglas Passoni. O libreto foi 
restaurado por este que subscreve, tentado a levá-lo em cena dentro deste 
Festival de Ópera do Paraná.  

Os motivos desta opereta ter permanecido longe dos palcos e da literatura 
especializada parece-nos muito clara. Transgressora, feminista, abolicionista, 
anticlerical, republicana, Chiquinha não teve pronto aceite dos produtores 
teatrais da época para porem em cena o simpático libreto. Já era conhecida, 
pois desde 1877 publicara a polca Atraente, composta de improviso numa roda 
boêmia, sendo rapidamente entoada por meninos escravos nas ruas do Rio de 
Janeiro, levando à ira da família que começa a persegui-la.  

Em 1883 musicou grande parte da peça Viagem ao Parnaso, de Artur Azevedo 
(1855-1908), sendo por ele forçada a parar, pois “desconfiava ser um trabalho 
além das possibilidades de uma mulher”.  

Retomou a composição desta Festa de São João, quando começa musicar a 
peça Corte na Roça do novato Palhares Ribeiro. Finalmente consegue levar a 
obra de Palhares à cena, em 17 de janeiro de 1885, com a empresa do Teatro 
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Príncipe Imperial, na Praça Tiradentes (mais tarde Cine-Teatro São José, hoje 
demolido) mediante inúmeras dificuldades. O empresário havia fugido com o 
dinheiro da produção, os cantores estavam sem receber, o público não 
acreditava que uma mulher poderia compor e reger e a imprensa não sabia 
como chamá-la: maestro, maestra ou maestrina? Sob os aplausos efusivos os 
pedidos de bis não puderam ser atendidos, pois era o número final da obra um 
maxixe, dança censurada pela polícia, que a considerava malemolente, 
executada de cor pelos músicos.  

Com Corte na Roça, Chiquinha passa a ser a primeira mulher a reger uma 
orquestra, a levar a cena e a dirigir um espetáculo no Brasil. Ascende ao 
reconhecimento do público mais humilde, de onde sempre se inspirou para 
compor, percorrendo rápida e brilhante carreira. Apenas quatro anos após ser a 
primeira maestrina, já estava regendo o concerto em homenagem a Carlos 
Gomes, na presença de toda corte, incluindo os Imperadores e príncipes 
imperiais.  

Embora tenha permanecido inédita - dentre as 63 peças que Chiquinha 
Gonzaga musicou - Festa de São João pode ser considerada o primeiro libreto 
escrito por uma mulher no Brasil. A próxima a escrever foi a compositora, harpista 
e pianista Cinira Polônio (1857-1938), com a peça Nas Zonas, em 1913, com 
música de Paulino Sacramento (1880-1926).  

Testemunho das tradições populares mais ricas e dos ritmos basilares de nosso 
canto nacional, esta opereta vem ajudar a compor os estudos para a 
reconstrução e compreensão da música brasileira, fazendo justiça ao pioneirismo 
desta grande  compositora e musicista brasileira.  

Gehad Hajar 
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RELICÁRIO DE MÚSICAS PARANAENSES  

 
Regional José da Cruz. Curitiba, 1920. 
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Relicário de Músicas Paranaenses foi um sarau na Casa da Cultura Polônia Brasil 
(ao lado das Ruínas de São Francisco) em 2013 e com duração de 90 minutos, 
cujo repertório inteiramente de músicas de salão compostas em Curitiba nas 
primeiras décadas do século XX (1907 – 1911).  

Estas composições desconhecidas atualmente foram restauradas com o afã de 
relevar a cultura musical popular paranaense.  

Dentre os compositores estudados estão Augusto Stresser, Benedito Nicolau dos 
Santos, Ana Julieta Gomes, Clotilde Pereira, Carlos Frank, Luiz Bastos, dentre outros 
nomes já não mais conhecidos das novas gerações de curitibanos.  

 
Curityba Jazz Band. Curitiba, 1923 

Recentemente foram encontradas partituras originais de compositores como 
Eulógio do Rozário e João da Cruz, curitibanos do início do século XX até então 
desconhecidos.  
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Uma prova do sucesso destas composições são suas publicações no jornal 
semanal “Olho da Rua”, que circulou em Curitiba de 1907 a 1911, base da 
pesquisa que embasa esta inciativa. 

Das músicas estudadas e montadas no evento, ei-las: 

Canção de Outrora  - Amélia Carvalho de Oliveira (cançoneta) 

Sonhos de Gerdal - Eugênio do Rosário (schottisch) 

Vou Deixar-te - Raul Faria (valsa) 

Momo  - Antônio Cardozo (polca) 

A Pérola Negra - J. U. A. Rocha (mazurka) 

O Meu Presente - J. U. A. Rocha (valsa) 

Moreninha - Raul Faria  (schottisch) 

Luizinha - Bendito Nicolau dos Santos  (schottisch) 

Andaluza - Raul Faria (valsa) 

Carola - Benedito Nicolau dos Santos (mazurka) 

Hercília - Raul Faria  (schottisch) 

Ouvenia - João Ribeiro Filho (valsa) 

Não Venhas - Benedito Nicolau dos Santos (valsa) 

Judith - Benedito Nicolau dos Santos (polka) 

Pompilia - Antônio Ballão (valsa) 
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Maris - Carlos Frank (polka mazurka) 

Senhorita - Clotilde Pereira (valsa) 

Olho da Rua - Jorge Holzmann (polka marcha)  

Rainha das Flores - Jorge Holzmann (schottisch) 

Vision D'amour - Benedito Nicolau doa Santos (valsa) 

Curytiba - Luiz S. Bastos (valsa) 

O Sapo - Benedito Nicolau dos Santos (polca cançoneta)  
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PAPÍLIO INNOCENTIA 
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Papilio Innocentia / 1915 

Música de Leonard Kessler (1882-1924) 
Libreto de Emiliano Pernetta (1866-1921) 
Argumento de Visconde de Taunay (1843-1899) 

Estréia Mundial - II FOP  

Gehad Hajar – Direção Geral 
Jean Reis - Maestro 

Inocentia – Soprano – Camila Bárbara  
Maria Conga – Mezzo - Adaile Domingues Koentopp  
Cyrino – Tenor - Ailson Martins  
José – Tenor - Alysson Semfle 
Guilherme – Barítono – Jomar Lúcio de Lima 
Manecão – Barítono - Luiz Felipe Stellfeld Monteiro 
Pereira – Barítono - Paulo Henrique Ignatowicz  
Cesário – Baixo – Albert Santana de Andrade (SP) 

Coro Lírico de Curitiba 

Sopranos 
Juliana Faria dos Santos Fischer 
Pâmella C. M. M. Schmeguel 
Rosimeiry Di Paula 
Silvany de Mello 

Mezzos/Contraltos 
Edilange Xavier Alves 
Franciele Pereira Oliveira 
Carmem Lucia de Souza 
Marilza Vieira Scheidt 
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Tenores 
Abílio Ribeiro Neto 
David Leal 
Dimas Gustavo de Oliveira 
Elcio Antonio de Almeida Junior 
Emerson Francisco Silveira 

Barítonos/Baixos 
Frederico Silvestri 
Glauber João Gorski  
Jorge Antonio Lima Santos 
Reginato Perini 

Equipe Técnica  
Silvany de Mello – Direção do Coro 
Adaile Domingues Koentopp – Maestrina do Coro 
Pepes do Valle – Preparador Vocal do Coro 
Priscila Malanski – Pianista 
Renato Gustavo – Pianista Ensaiador 
Figurino: Áldice Lopes 
Iluminação: Jackson Zielinski de Oliveira 

Uma estréia, após 101 anos 
Após a chegada de Leo Kessler à Curitiba, em 1911, com uma companhia de 
operetas, este compositor suíço escolhe a capital do Paraná para morar e mudou 
o cenário artístico da cidade. Colaborou orquestrando e revisando a ópera 
Sidéria, de Augusto Strasser (1871-1918) e abriu o primeiro conservatório de música 
do Paraná, embrião da atual Faculdade de Artes do Paraná, que neste ano 
completa seu centenário.  

Foi comissionado a escrever uma ópera a ser apresentada no Theatro Guayra de 
então - na atual alameda Dr. Muricy - já em 1912. Após três anos de trabalho, eis 
que musicou-se o libreto do príncipe dos poetas paranaenses, o imortal Emiliano 
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Pernetta, baseado em obra de Visconde de Taunay que, inclusive, governou a 
Província do Paraná duas décadas antes.  

Não se viabilizou a montagem no Guayra, em 1915, nem as promessas do 
governador de São Paulo, Altino Arantes, de montá-la em 1920, nem nos esforços 
para incluir a peça nas comemorações do centenário de independência do 
Brasil, em 1922, no Rio de Janeiro.  

É obra preciosa da nascente música brasileira. Ecoa-se o sotaque musical do 
Paraná no fandango batido ao final da peça, em ritmos de valsas de gafieira e 
no maxixe - ou tango brasileiro - entoado pelo personagem José.  

Corajoso o nosso Kessler, pois à época eram frequentes as discussões acerca da 
“moralidade” do maxixe, com fervorosos perseguidores, entre eles, o grande Ruy 
Barbosa. Mesmo o fandango - tão caro aos paranaenses - era perseguido pelas 
autoridades policiais de outrora, e neste documento musical encontramos o 
registro mais antigo do gênero.  

Sobre esta ópera, escreve Heitor Corrêa de Azevedo, em 1960:  Papilio Innocentia 
reservará uma agradabilíssima surpresa a todos os que a ouvirem. Porque, pelo 
libreto e pela partitura é obra realmente concebida para o teatro, com o sentido 
dos efeitos cênicos que asseguram o êxito de uma ação dramática falada ou 
cantada.  

A tristeza do genial Kessler em não ver seus esforços operísticos postos em cena, 
fez que adoecesse e fosse encaminhado para tratamento em uma clinica alemã, 
em Blumenau. Resolveu encurtar sua vida, atirando-se no rio que dá nome 
àquela cidade, sem antes deixar apaixonada carta à pequena filha, hoje aos 96 
anos, e ao amigo Jaime Ballão. 

O romance passa-se em 1860, no Sertão de Santana do Paranaíba, onde 
Martinho dos Santos Pereira vive numa fazenda com sua jovem filha Inocência. 
Autoritário, Pereira exige da filha uma obediência que a obrigue ser educada sob 
seu regime e longe do mundo exterior. Pereira decide que a filha irá se casar com 
um homem criado no sertão bruto, Manecão, um negociante de gado com 
índole violenta. Inocência adoece e o pai encontrou-se com Cirino, que dizia-se 
médico. Após curar Inocência, ambos se apaixonaram. 
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Pereira convidou Cirino a ficar em sua casa e lhe arranjou alguns pacientes. 
Chega outro hóspede, Dr. Meyer, naturalista alemão que embarcou no Brasil com 
o objetivo de encontrar novas espécies de insetos e caçar borboletas, trazendo 
consigo um servo engraçado. Embora o anfitrião o tenha recebido normalmente, 
não compreendeu os elogios que o recém-chegado entregou para sua filha e 
começou a desconfiar dele. 

Pereira pede que Cirino continue em sua casa até o alemão ir embora para 
ajudá-lo na guarda da filha. Quando Cirino declara seu amor para a filha de 
Pereira, ela mostra-se também apaixonada e ambos encontram-se no laranjal às 
escondidas. Embora pensassem estar seguros, o casal não sabia que Tico, o 
guarda mudo de Inocência, estava a espreita vigiando-os. Quando questionada 
por Cirino sobre uma possível fuga que poderia realizar o amor dos dois, 
Inocência recusa-se com medo do que isso possa causar em seu pai e aconselha 
o rapaz a procurar apoio com Antônio Cesário. 

Se Pereira não desconfiava de Cirino, ele sentiu-se ainda mais desconfiado e 
vigilante perante a figura de Meyer, que encontrou uma bela espécie de 
borboleta desconhecida e resolveu batizá-la com o nome de Papilio Inocência. 
Concluindo seus estudos, o cientista alemão retorna à Europa, acalmando 
Pereira. Durante esse episódio, Cirino também está viajando para encontrar-se 
com Antônio Cesário. Sozinha, Inocência apanha do pai ao recusar-se a casar 
com Manecão, que acaba de chegar em sua casa. 

Pereira não entende a atitude da filha, mas sente-se indignado quando Tico o 
revela, através da mímica, que Cirino se encontrava com ela às escondidas 
enquanto ele desconfiava do Dr. Meyer e também revela que ele é um pseudo 
médico. Manecão, também raivoso, encontra-se com Cirino e assassina o rapaz. 
Mais tarde, a própria Inocência morre de tristeza por ter que se casar com 
Manecão. 

A trama tem fim com Dr. Meyer recebendo uma grande homenagem na 
Alemanha por sua descoberta: a borboleta azul Papilio Innocentia. 

Gehad Hajar, pesquisador. 
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A VOVOZINHA  
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A VOVOZINHA / 1909 
Música de Benedicto Nicolau dos Santos (1878-1956)  
Libreto de Emiliano Pernetta (1866-1921) 

Temporada na Capela Santa Maria / 2012 

Jaime Zenamon – Regência 
Gehad Hajar – Direção de Produção | Direção Cênica 
Denise Sartori – Ensaiadora 
Ben Hur Cionek – Pianista Correpetidor 

Gustavo Krelling – Figurinos | Adereços 
Renato César Schmidt - Iluminação 
Beth Capponi – Assessoria de Imprensa e Produção | Fotografia 
Glaci de Jesus – Costura 
Yvy Capponi – Ilustrações 
Sirlei Bassan – Design 
Roger Vaz – Copista 
Juliana Tambosi – Operação Técnica 
Fábia Regina – Contrarregragem 

Companhia Paranaense de Ópera 
Solistas: 
Daniele Oliveira – Vovozinha 
Rubens Rosa – Alfredo 
Thiago Monteiro – Leandro 
Mariana Thomaz – Julieta 
Michele Coelho – Maria 

Coro: 
Ana Carolina Cardon 
Anderson Ombrellino 
Djonatan Ledur 
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Letícia Burtet 
Ornella de Lucca 
Thiago Felipe Stopa 
Juliano M. Stopa 
Helen Tórmina 

A primeira peça infantil do Brasil 
A Curitiba do início do século XX era o misto daquela mais nova província do 
império com a efervescência cultural trazida com as enormes levas de imigrantes, 
somadas aos estudiosos acadêmicos que fundaram a primeira universidade do 
Brasil, hoje UFPR.  

No âmbito literário, a capital do Paraná notava-se por ser o maior centro 
simbolista da nação, opondo-se à estética parnasiana (de Olavo Bilac). Na 
Curitiba de 1909, também, a fundação do “Templo das Musas” pelo professor 
carioca Dario Vellozo (1869 – 1937), como centro das ideias simbolistas somadas à 
filosofia neo-pitagórica: é o único templo pitagórico fora da Grécia, que ainda 
hoje pode ser visto no bairro Vila Izabel.  

O mais notável dos poetas simbolistas do Paraná, Emiliano Perneta, dedicava-se à 
educação pela arte, tendo escrito inúmeras obras, uma das quais permaneceu 
adormecida até hoje: a opereta Vovozinha. Um libreto simples, uma música 
agradável. Mas o pioneirismo da obra em tela deve-se à época em que foi 
concebida: ninguém se dedicava aos escritos infantis, tampouco na seara 
operística.  

José Nicolau dos Santos, em sua obra “Emiliano Perneta – catedrático fundador 
da Universidade do Paraná” (Editora da UFPR, 1982, pág. 98) é assertivo e 
categórico ao afirmar: “Com ela – a opereta Vovozinha –, Emiliano e Nicolau dos 
Santos se fizeram precursores da literatura infantil brasileira, que motivou a fama 
justa e merecida de Monteiro Lobato, com suas hoje famosas personagens do 
Sitio do Pica-Pau Amarelo (...). Os dois artistas paranaenses se tornaram, também, 
precursores de Walt Disney, criador de operetas infantis (desenhos animados) 
aproveitando o conto de Perraut, “Cinderela”, ou outros como Pinócchio e 
Branca de Neve”.  
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Não há excedo algum na opinião do nobre autor, pois, mesmo no cabedal da 
ópera, só existiam duas obras para crianças: “La Cenerentola” (A Cinderela) e 
“Cendrillon”, a primeira sob o crivo de Rossini e a última de Massenet. A singular 
opereta infantil que restauramos e oferecemos ao público curitibano foi escrita 
em 1909, tendo sua derradeira revisão em 1915. Teve sua estréia sem o coro e sem 
orquestra completa em 1917, às margens do rio Itiberê, no Clube Literário de 
Paranaguá. Mais tarde ouve uma audição em Ponta Grossa, com partes 
orquestradas desta peça e, finalmente, uma montagem com partituras 
incompletas em 1966, no teatro da reitoria, em Curitiba.  

Pela forma como foi montada durante a história, e nunca ter sido impresso o texto 
e as partituras, a pioneira obra permanece inédita.  

Após infatigáveis anos de esforços em completar os papéis da obra, este 
pesquisador consegue reunir, um século depois, as partituras originais, a lápis.  

Nada mais oportuno do que oferecer aos nossos pequenos uma obra tão original, 
que lega à cidade que eles herdarão de nós, o desconhecido título de “berço da 
literatura infantil do Brasil”.  

A Vovozinha é uma peça para ser reconhecida, valorizada e agregada à 
identidade paranaense. 

Gehad Ismail Hajar, pesquisador 

Resumo dos Atos  

1º ATO  
A cena passa-se em casa de LEANDRO, pai de MARIA. Esta está com o seu noivo 
ALFREDO, quando LEANDRO, pai de MARIA, que se opõe ao seu casamento, lhe 
adverte, que hoje, em dia, não é de sonho que se vive, mas de pão.  
ALFREDO reage. Intervém a VOVOZINHA, que afugenta os terrores maus e canta 
e dança, alegremente, fazendo a aproximação dos dois amantes.  
Entram as amiguinhas de MARIA, que lhe vêm trazer flores, cantando em coro e 
pedindo à Nossa Senhora, que a faça feliz.  

2° ATO  
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MARIA, apaixonada, canta à janela uma canção de amor. JULIETA entra e tem 
com ela ligeiro colóquio. MARIA queixa-se-lhe, que o pai, com fantasia de 
nobreza, descobriu que ALFREDO é filho de uma lavadeira e, por isso, não quer o 
casamento.   
MARIA está se queixando à JULIETA, que perdeu o casamento, pelos preconceitos 
do pai, quando a interrompe a VOVOZINHA. MARIA, também, duvida dela, mas a 
VOVOZINHA a tranqüiliza.  
MARIA respira e canta: Por esses campos afora, Casar-me-ei para o mês. 
Prossegue cantando e diz: MAMÃE é a VOVOZINHA. Entra LEANDRO. Sinais de 
receio.  
LEANDRO acaricia a filha e canta hesitando achando que está entre dois 
inimigos. Novo atrito entre LEANDRO e ALFREDO.  
A VOVOZINHA intercede por este. Canta uma canção de amor. Entra o coro de 
amiguinhas, com flores, para felicitar o próximo noivado de MARIA.  

3º ATO  
No jardim da casa de ALFREDO. ALFREDO e MARIA, felizes, cantam, saudando a 
natureza. Neste ínterim, ouvem passos: é a VOVOZINHA que entra, apoiada nos 
braços dos netos. O coro saúda a primavera.  
A VOVOZINHA senta-se, na relva, com os netos e as crianças. Canta e depois, 
aconselha à sua gente. MARIA e ALFREDO acariciam e lisonjeiam a VOVOZINHA, 
para que viva cem anos.  
MARIA deita ao colo a VOVOZINHA e canta: "Quando ficar bem velhinha, bem 
velhinha... O coro repete "Dorme, dorme VOVOZINHA... Esta fica silenciosa e 
MARIA, supondo-a a dormir, faz-lhe cócegas.  
ALFREDO aproxima-se. MARIA diz: DORMIU, TALVEZ? ALFREDO responde: Não, 
morreu!... Chovem flores sobre a VOVOZINHA.  
Cai o pano. 
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Marília de Dirceu 
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MARÍLIA DE DIRCEU, ou Adeus à Gonzaga / 1910 
Música e Libreto Julio Reis (1863-1933)  
Argumento Tomás António Gonzaga (1744-1810) 

ESTREIA MUNDIAL - V Festival de Ópera do Paraná 

Companhia Paranaense de Ópera 
Gehad Hajar – Direção Geral | Direção Musical 
Elena Moreno – Regência  
Priscila Malanski – Pianista Correpetidora 

Julcy Rodrigues – Marília 
Jeferson Pires – Gonzaga 
João Carlos Moreno – Cláudio 

Marcus Bonato - Audiovisual 
Fábio Antunes - Produção 

Marília de Dirceu: Liberdade, Rompimento e Mito 

Marília de Dirceu é uma obra poética Iluminista, intimamente ligada à história do 
Brasil, e musicada no início do séc. XX.  
Pesquisadores assuntam em consenso ser Marília de Dirceu a mineira Maria 
Doroteia Joaquina de Seixas Brandão (1767-1853) que chegou a ser noiva de 
Tomás Antônio Gonzaga (1744-1810), na altura da Inconfidência Mineira quando 
ambos tiveram participação no levante.  
Conheceram-se em 1782, ela com 15 e ele com 38 anos, com o envolvimento na 
insurreição a influência familiar dos Seixas Brandão livrou-a da prisão e 
julgamento, mas a mesma sorte não gozou o jurista e poeta, que alvo da devassa 
promovida pelo então Visconde de Barbacena - Luís António Furtado de Castro 
do Rio de Mendonça e Faro (1754-1830).  
Presenciou a prisão do amado e sua condução ao julgamento na Capital da 
Colônia a 23 de maio de 1789, posteriormente sendo condenado ao degredo em 
Moçambique. 
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Desde o dia da prisão de seu grande amor, Maria / Marília manteve-se reclusa por 
26 anos na Fazenda Fundão das Goiabas, em Itaverava, até o falecimento de 
seu pai e também saber da morte de Tomás, ocorrida 5 anos antes, voltando a 
residir no sobrado onde nasceu em Vila Rica, mantendo-se igualmente reclusa e 
discreta aos olhos de todos por mais 40 anos, sem nunca ter se casado. 
O mito Marília de Dirceu forma-se sobremaneira quando retratada no 
Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meireles (1901-1964), cuja cabeça do 
Romance LXXIII é (MEIRELES, 2008, p. 183): 
  
Pungia a Marília, a bela,  
negro sonho atormentado:  
voava seu corpo longe,  
longe, por alheio prado.  
Procurava o amor perdido,  
a antiga fala do amado.  
Mas o oráculo dos sonhos  
dizia a seu corpo alado:  
“Ah, volta, volta, Marília,  
tira-te desse cuidado,  
que teu pastor não se lembra  
de nenhum tempo passado...”  
E ela, dormindo, gemia:  
“Só se estivesse alienado!” 
(…) 

O traumático rompimento amoroso, cujo sofrimento foi perpetuado por mais seis 
décadas e meia de vida, é retratado neste poema musicado em ópera-breve, 
jóia da desconhecida música lírica brasileira, estreada mundialmente 109 anos 
após escrita no Teatro Londrina do Memorial de Curitiba, no azo do V Festival de 
Ópera do Paraná.  

Gehad Hajar,  
Pesquisador 
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