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No capítulo anterior foi traçado um rápido panorama musical de
Salvador nos anos oitenta, no sentido de compreender a configuração para o surgimento tanto do Troféu Caymmi como da axé music,
tendo como nascedouro o mundo musical de Salvador e sua estrutura
empresarial/organizacional, que passa a tomar cada vez mais fôlego
a partir da década de noventa, através da proliferação de Carnavais
fora de época, blocos alternativos, ensaios, festas e eventos. Isto vem
culminar no acontecimento mais faustoso da indústria do Carnaval
– o surgimento das puxadoras de bloco, apoiado no binômio apontado
por Morin (1969) padronização/individuação até atingir a ascensão da
estrela com ingredientes tais como (1989) beleza, juventude e dom além
de punch e do elemento pop. Este fenômeno não se encontra descolado
da dinâmica da indústria cultural, que através do rádio, das gravadoras,
dos empresários/proprietários de blocos e de órgãos governamentais,
passa a integrar plenamente o campo artístico na música de Salvador
deste período, contribuindo para plasmar o surgimento da estrela, e
consequentemente, o seu sucesso.
As diversas formas do fazer artístico são consideradas relevantes
no engendramento das identidades. Alguns autores com os quais dialogamos abordam esta problemática como um processo, uma construção,
um fluxo dinâmico em tempos contemporâneos pelo qual o ator social,
com suas diferentes identificações, se desloca continuadamente.
Antes de tratar da plêiade de intérpretes que participam dos
processos aqui estudados, convém esclarecer brevemente o que se
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entende por intérprete nesta pesquisa, discussão a ser retomada no
capítulo 4. Inicialmente, procuramos situar no âmbito da música o
que poderá significar o termo intérprete como um mediador, intermediário de informações musicais (a melodia, o ritmo, a relação entre
corporeidade e emissão de voz, a forma, a mensagem poética) com
um público num determinado espaço-lugar que pode ser um teatro,
um trio elétrico (palco móvel), programa de tv, Rádio, cd, dvd etc.
Intérprete também pode ser considerado(a) aquele(a) que serve de
intermediário(a) na compreensão entre indivíduos que falam idiomas
diferentes. Pode-se também definir intérprete como aquele que está
sempre trocando, reformulando suas indagações e/ou convicções,
ou ainda, o que busca compreender o outro através de sua obra de
maneira idiossincrática. Enfim, o(a) intérprete pode ser considerado o
mediador por definição e excelência. Vamos então ao intérprete – no
nosso caso, de preferência, às intérpretes – e seus contextos.

As estrelas:da Época de Ouro1 à era do DVD
O período entre guerras atinge também a produção musical no Brasil
que tinha o rádio como veículo difusor, interrompendo constantemente sua programação diária para irradiar boletins e notícias referentes aos combates entre as nações envolvidas. Enquanto a Europa
sofria os efeitos da guerra, os Estados Unidos viam crescer seu poderio político, econômico e cultural, conquistando mercados dantes sob
as mãos da Europa, exportando toda uma cultura do entretenimento
que se fortalecia através do cinema, da música e dos costumes e bens
de consumo como refrigeradores, refrigerantes, televisores, automóveis, produtos alimentícios como maionese Hellmann’s, comprimidos
efervescentes como Alka-Seltzer, tecidos sintéticos como o nylon, tergal, valisère, etc, bem como um comportamento de um público jovem
cada vez mais ávido por novos modelos de consumo.
No Brasil, a própria transição do modelo europeu, com suas
influências dos musicais music hall, féerie, café cantante, revista, vê
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seu poderio diminuir diante da entrada avassaladora da produção
norteamericana. A indústria cultural expandia seus tentáculos para
outros continentes através do cinema, da música, das revistas que
imprimiam novos modelos de “bem estar”2, cujos produtos, tais como
eletrodomésticos e de toucador, de beleza, servem para imprimir um
novo modelo de comodidade a uma população ávida por bens de consumo e de protótipos exibidos nos filmes e revistas tendo as estrelas
como modelo a ser seguido.
Assim, o construto da própria intérprete brasileira é indissociável
do modelo da indústria cultural implantado no mundo a partir do advento do cinema e do rádio, que serve de divulgador destes produtos
artísticos. Neste sentido, as negociações que deslocaram a hegemonia
do modelo de cultura europeia para o modelo norteamericano trazem
para o mundo consequências até hoje presentes, no que se refere à
velocidade e efemeridade das informações, atingindo o sucesso como
meta e fugacidade dos tempos contemporâneos.
A própria Carmem Miranda foi atingida de forma retumbante neste
processo. A figura de Carmem serve também para reforçar junto aos
yankees a imagem do Brasil como um país exótico e cheio de luxúria.
Ao afirmar que Bananas is my Business, efetiva-se a situacionalidade de
onde vem o exotismo deste lugar cheio de danças e mulheres sensuais
e passionais, de animais selvagens e indumentárias folclóricas.
A obra artística como mercadoria e construção identitária pode ser
destacada nos trabalhos de inúmeros artistas. Entretanto, tomamos a
intérprete como portavoz desta construção em nomes representativos
como Araci Cortes, fazendo do samba um símbolo de brasilidade no
teatro de revista, com sua graça e malemolência; a própria Carmem
Miranda, que imortalizou o traje e trejeitos da baiana, com a ajuda
inestimável de Dorival Caymmi; ou mesmo a pop star Madonna, que
possibilita a criação de um novo “eu-mercadoria” (kellner, 2001),
podem nos servir para traçar uma elaboração de como se constitui
e se constrói a intérprete no Brasil. Esta construção é indissociável,
evidentemente, dos meios de comunicação de massa, que, através
inicialmente do teatro de revista musicado, dos impressos tais como
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jornais, revistas e partituras, e posteriormente dos sulcos, através do
gramofone e do acetato, bem como das ondas sonoras do rádio e da
imagem televisiva e do dvd, possibilitam narrativas que se tornam
hegemônicas e que podem ser identificadas no trabalho de algumas
intérpretes emblemáticas nesta construção.
Importa destacar a década de 30 como um momento simbólico
para a música popular brasileira. Destacam-se aí as transformações do
samba3 – particularmente no Rio de Janeiro –, até se constituir como
um gênero genuinamente brasileiro, inclusive o evento das escolas
de samba que a partir de 1935 se integram de forma definitiva aos
festejos do Carnaval4 carioca, além da popularização das emissoras
de rádio, que ampliam e diversificam cada vez mais sua programação,
criando talentos que se tornam referência para a posteridade, particularmente a partir de 1932, com o decreto que permitiu a comercialização da rádio, proporcionando assim contar com patrocinadores,
ampliar seus elencos e a valorizar cada vez mais a música nacional.
Vale lembrar que, neste período, a grande quantidade de cantores era
infinitamente maior que as cantoras. Nomes como Francisco Alves,
Sílvio Caldas, Carlos Galhardo e Orlando Silva detinham a preferência
nacional de forma esmagadora.
A própria temática que gravitava em torno destes artistas, segundo
Faour (2006), até o final dos anos cinquenta:
Não eram tanto as de amor inatingível, mas sim do amor não
realizado ou mal resolvido. As letras traziam com mais freqüência a mulher como inimiga em potencial do homem – a culpada
por tudo que desse errado no relacionamento. Ela poderia ser
a traidora, a perdulária, a exigente demais, a excessivamente
crítica, a não compreensiva, e em linhas gerais uma “perdida”,
sem coração. (2006, p.31)

Por outro lado, tinha-se o Carnaval como ambiente para amenizar esta temática, mas vez por outra o próprio Carnaval sucumbia
ao tema. A própria Carmem, com o seu primeiro sucesso – Ta-hí, de
Joubert de Carvalho – passou pela temática da dor de cotovelo, sua-
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vizada pelo seu jeito brejeiro e debochado de interpretar. Vejamos,
então, o surgimento de algumas destas intérpretes no cenário artístico brasileiro, cujas trajetórias servem para delinear uma elaboração
de identidades culturais associada ao fenômeno do surgimento das
estrelas na indústria da música.
Primeiramente, tomamos como exemplo as irmãs Linda e Dircinha
Batista, que começaram a carreira artística ainda muito cedo. Depois
de Carmem Miranda, foram as primeiras estrelas de grande popularidade no país. Conhecidas como as irmãs Batista, Linda aprendeu
violão na adolescência e acompanhava a irmã Dircinha nas apresentações nos programas de rádio, até que um incidente arranjado pelo
seu pai e pelo cantor Francisco Alves, que mantinha um programa
na rádio Cajuti, a obrigou a cantar sem a presença da irmã, iniciando
assim uma carreira de muito sucesso cantando sambas, marchas e
sambas-canções.
Em 1937, Linda Batista foi eleita a primeira rainha do rádio, título mantido até 1948, quando é substituída por Marlene. Chegava
à Rádio Nacional em carros importados, vestindo casacos de pele
e usando jóias de grande valor. Ambas, como era comum na época,
cantavam números musicais em filmes, a exemplo de Banana da terra,
com produção de Wallace Downey, em 1938. Dircinha Batista gravou
mais de 300 discos de 78 rpm, além de lps. Intérprete também de
marchinhas e sambas, a artista se consagra com seu primeiro sucesso
no Carnaval de 1938, com a marchinha Periquito Verde, de Nássara e
Sá Róris. Mas é com Vingança, de Lupicínio Rodrigues, que alcança
um sucesso estrondoso, carregando em seus versos um discurso extremamente vingativo e machista.
Estas intérpretes podem ser consideradas portavozes de compositores da época que tinham o Carnaval também como grande veículo de
divulgação para ilustrar a crônica de costumes cujo texto se reportava
muitas vezes a temas corriqueiros como a falta d´água, ou ainda brincadeiras da época ou mitos infantis, como Pirata da perna de pau.
A respeito deste fenômeno, tomamos como ilustração dois grandes
ídolos das décadas de quarenta/cinquenta nos idos da Era de Ouro do
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Rádio, com a ascensão de duas grandes intérpretes da música brasileira: Emilinha Borba e Marlene, bem como na grande referência da
formação da intérprete/estrela no Brasil, alavancada principalmente
pelo rádio e pelo cinema, que exibia as estrelas em películas patrocinadas pela Atlântida e pela Vera Cruz, além do Carnaval.
As disputas se travavam, sobretudo, entre as favoritas da Marinha
– a carioca Emilinha – e da Aeronáutica – a paulista Marlene. Esta,
estrela absoluta do programa de Manoel Barcelos; aquela, do programa de César de Alencar. Ambas serviam de modelo para uma infinidade de fãsclubes espalhados pelo Brasil através do disco, do rádio,
do cinema e das revistas que divulgavam à exaustão seus sucessos,
provocando uma disputa tão acirrada entre seus fãs que se chegou a
sugerir um Tratado de Tordesilhas musical dos anos cinquenta “dividindo o Brasil entre fãs de Emilinha e Marlene” (albin, 2004, p.160).
Assim, as jovens fãs que viam nestas estrelas/rainhas a realização de
seus sonhos, de um dia poderem também alcançar o sucesso como o
seu ídolo, alimentavam na época a frustração da derrota de Martha
Rocha no concurso de Miss Universo por duas polegadas a mais, além
da perda da Copa do Mundo “dentro de casa” para o Uruguai, no
Maracanã (p. 160).
Emilinha Borba gravou inúmeros sucessos em marchinhas carnavalescas tais como a emblemática Chiquita Bacana, de João de Barro e
Alberto Ribeiro, no Carnaval de 1949, bem como Tomara que chova (de
Paquito e Romeu Gentil), no Carnaval de 1951. Além das marchinhas
e dos programas de rádio5, a artista também participou de inúmeros
filmes tais como Estou aí, Aviso aos navegantes e Poeira de estrelas.
Marlene, de origem italiana, começa sua carreira profissionalmente na rádio Tupy de São Paulo, mudando posteriormente para
o Rio, onde estreia no cassino Icaraí, em Niterói. Mais tarde, assina
contrato com a rádio Mayrink Veiga e o Cassino da Urca, até 1946,
quando a casa fecha devido à proibição de jogos de azar. Apresenta-se
também em boites, passando de crooner a estrela no Copacabana Palace.
No entanto, sua carreira ascende com a ida para a Rádio Nacional,
em 1948, no programa de César de Alencar. Eleita pela primeira vez

78

as_donas_do_canto.indb 78

Bahia, Brasil, Axé Music

10/5/aaaa 10:23:34

Rainha do Rádio em 1949, ganha seu próprio programa de nome Duas
Majestades, permanecendo como estrela absoluta até o fechamento
da emissora.
1950 é um ano emblemático na carreira de Marlene. Eleita Rainha
do Rádio mais uma vez, inicia-se uma disputa, alimentada também
pela mídia, entre as duas estrelas. Dentre os sucessos da artista,
destacamos os sambas que estouraram no Carnaval, tais como Lata
d’água, Zé Marmita, Sapato de pobre e Mora na filosofia, gravado em
1955. O cinema também está presente em sua trajetória em películas
tais como Pif-paf, Caídos do céu e Tudo azul, dentre outros.
Outras duas grandes representantes da construção da intérprete
no Brasil da época de ouro foram Dalva de Oliveira e Ângela Maria.
A primeira, anunciada como a menina prodígio da voz de ouro (albin,
2004, p. 171) inicia-se na música ainda criança, ao ser descoberta pelo
maestro que a observava se sentar ao piano tentando tirar melodias,
após a limpeza do salão de dança. Assim, convidada pelo maestro,
“apresenta-se num cirquinho de tablado” (p. 171). A artista inicia sua
carreira, como era de praxe na época, em programas de rádio, mas
também devido ao seu potencial vocal e afinação perfeita, faz participações em operetas no Teatro Glória, no Rio de Janeiro. Ao conhecer,
no teatro, o futuro marido e parceiro Herivelto Martins, se junta à
dupla Preto e Branco até trocar o nome do trio, por sugestão de César
Ladeira para Trio de Ouro. Sua gravação antológica de Ave Maria no
Morro (Herivelto Martins e Grande Otelo) e a marcha-rancho Praça
Onze (Herivelto) são ilustrações emblemáticas do trio.
Com o casamento em crise, transformando as brigas e acusações
em crônicas musicais, fez inúmeros sucessos entre 1950 e 1954, como
Errei sim, de Ataulfo Alves, Tudo acabado, de J. Piedade e Osvaldo
Martins, Que será?, de Marino Pinto e Mário Rossi, tema corriqueiro
em seu repertório, tornando-se assim uma das primeiras intérpretes
brasileiras a assumir publicamente sua separação, o que, para a época,
era inusitado. Assim, levando o passional para sua vida artística,
Dalva torna-se referência para outras grandes intérpretes, a exemplo
de Maria Bethânia e Ângela Maria.
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Temas sobre a Bahia também são recorrentes na obra de Dalva,
como a famosa A Bahia te espera (David Nasser). Seu último sucesso
gravado na década de setenta para o Carnaval foi a marcha-rancho
Bandeira Branca, cujo tema reporta-se a um pedido de paz ao amado
que a abandonou.
Ângela Maria é outra grande intérprete da chamada Época de
Ouro. Carioca, é considerada por especialistas a intérprete mais
popular dos anos cinquenta. Também chamada de Sapoti (apelido
dado pelo então presidente Getúlio Vargas), surge nos programas de
calouros, depois se torna crooner no Dancing Avenida, até ser convidada para integrar o cast na rádio Mayrink Veiga. Inicia sua carreira
imitando Dalva de Oliveira, até encontrar seu estilo próprio, sendo
eleita Rainha do Rádio em 1954. Interpreta em sua grande maioria
sambas-canções cujos temas versavam sobre o perfil feminino estereotipado, seus amores, afazeres domésticos, o posto de rainha do
lar etc. Canções como Mamãe, de Herivelto Martins e David Nasser,
gravada em 1956, bem como Esmeralda, Garota Solitária e Cinderela,
gravadas respectivamente em 1960, 1962 e 1966, todas três de Adelino
Moreira, eram representações bastante presentes no imaginário da
sociedade da época. Mas Ângela também gravou sambas que faziam
elegia à pancada na mulher, como o seu primeiro sucesso Meu dono,
meu rei, de Cyro Monteiro e Dias da Cruz. Gravou também composições que fugiam das temáticas da violência, como o samba-canção de
Caymmi, Nem eu, em 1953.
Tanto Dalva quanto Ângela podem ser consideradas intérpretes
com características vocais do bel canto, cuja extensão permitia um
repertório recheado de choros, lamentações e despedidas sofridas,
bem como representante – no caso de Ângela – do sonho feminino
de busca da felicidade através do casamento.
Estas artistas como Dalva de Oliveira, Ângela Maria, Nora Ney,
Linda e Dircinha Batista, Dóris Monteiro, Maysa, Carmem Costa,
Dolores Duran, Elizeth Cardoso, Lana Bittencourt, Isaurinha Garcia,
Alaíde Costa e Ellen de Lima, foram eleitas Rainhas do Rádio em
diferentes décadas. Suas vozes ecoaram carregadas ainda de textos
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cujos temas vão de uma ingênua brincadeira com jogos de palavras – presente nas emboladas – até desilusões amorosas, sonhos
de um amor ideal, violência doméstica contra a mulher, bem como
temas cotidianos daquela época, sempre retratados pelo ponto de
vista do compositor, que detinha quase cem por cento das canções
registradas.
Entretanto, a década de cinquenta se apresenta de forma bastante profícua para a música brasileira, não só em gêneros gestados
nesta época, como a Bossa Nova6, mas também por compositoras e
intérpretes femininas que se lançam no mercado fonográfico e fogem
ao ambiente do Carnaval, dos sambas e marchinhas, cujo cenário se
situava nos bairros da Lapa e Vila Isabel, dentre outros; bem como do
rádio como um dos únicos e mais importantes veículos de difusão.
Nora Ney, Maysa e Dolores Duran são três grandes representantes
da denominada música de fossa, cujos temas apontam para a desilusão
amorosa, as angústias e solidão do pós-guerra adornados por gêneros
como o samba-canção, de preferências nos bairros da Zona Sul do
Rio de Janeiro, de forma geral, e em Copacabana de forma particular,
sede emblemática das classes média e alta naquele período. As boites
se tornam os lugares mais apropriados para este momento da música
brasileira, regado a cigarros e bebidas para destilar uma desilusão amorosa adornada por cálidas vozes que falam de adeus e solidão. Mesmo
porque, com a proibição de jogos de azar e o fechamento de todos os
cassinos, boa parte dos artistas e boêmios migram para as boites.
Compositora e intérprete, Dolores Duran – que compõe Por Causa
de você, em 1957, em parceria com Tom Jobim, também gravada
pela compositora e intérprete Maysa –, lançou também sambas no
Carnaval, apesar de se constituir numa compositora e intérprete de
fossa em composições antológicas tais como Se é por falta de adeus,
gravada por Dóris Monteiro, A noite do meu bem, Fim de caso e Castigo,
dentre outras.
Com Nora Ney, que iniciou a carreira cantando sucessos estrangeiros por conta de um defeito articulatório que dificultava sua dicção
nos erres, a música de fossa continua com a gravação antológica de

As donas do canto

as_donas_do_canto.indb 81

81

10/5/aaaa 10:23:34

Ninguém me ama, de Antônio Maria, que conquista o primeiro disco
de ouro7 da história fonográfica do Brasil.
Maysa, paulista de nascimento, foi outra grande intérprete que
se consagrou também como compositora de sambas-canções, como
as antológicas Ouça e Meu mundo caiu. Dona de uma beleza hollywoodiana que seria bastante explorada pela televisão, já em competição
com o rádio como vitrines para os artistas, torna, assim como Dalva
de Oliveira, sua vida privada em pública. Aos 18 anos, casa-se com
André Matarazzo, de família tradicional paulista, que se opunha à
carreira artística da jovem cantora. Desquita-se ainda muito jovem
e passa a se embriagar cada vez mais, além de se envolver em escândalos amorosos. Muda-se para o Rio de Janeiro, envolvendo-se com
a “turma da Bossa Nova” gravando o seu segundo álbum, já lp e não
mais 78 rpm, com O barquinho, de Menescal e Bôscoli, o que lhe valeu
o título de primeira divulgadora internacional da Bossa Nova. Além
desta canção, outras do repertório da Bossa Nova se tornam clássicos
em sua voz, como Meditação, Dindi e Se todos fossem iguais a você.
Maysa torna-se uma grande estrela da música popular brasileira,
emprestando sua beleza em participações de teatro e em novelas como
O Cafona, da Rede Globo, em 1971. Fez turnês internacionais, morou
durante certo tempo na Espanha e apresentava-se sempre descalça,
sendo chamada pela imprensa de a condessa descalça.
Assim, o final da década de cinquenta e início de sessenta se configura num momento especial da música brasileira, em que a música
romântica, a fossa emblematizada também na voz da divina Elizeth
Cardoso, cujo álbum antológico Canção do amor demais (1958), com
arranjos de Tom Jobim, violão de João Gilberto e letras de Vinicius
de Moraes, plasma uma nova forma de interpretar sambas-canções.
Silvinha Telles é outra artista advinda da Bossa Nova, que, ao
lançar o álbum Amor de gente moça, que traz apenas compositores
já considerados do movimento do final dos anos cinquenta. É outra
cantora que teve morte precoce.
Como era de se esperar, soa estranho o novo estilo que se formatava em 1958 também pela batida do violão de João Gilberto, do
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seu canto falado e da harmonia mais dissonante para os padrões
auditivos da época, provocando uma tempestade de críticas, que
reagem de forma passional ao novo, embalado também pelo governo
de Juscelino Kubitschek, ele próprio cognominado o Presidente
Bossa Nova, que tem também como meta um Brasil cosmopolita, do
desenvolvimento.
Neste sentido, a Bossa Nova torna-se ideal como novo produto
musical no mercado internacional, feito só conseguido até o momento
por Carmem Miranda, assumindo o proscênio da representação da
brasilidade, tendo o Rio de Janeiro como paraninfo.
Assim, o final da década de cinquenta vê o ocaso dos sambas e
marchinhas de cunho carnavalesco. Estes são substituídos pelos
sambas-enredos das escolas de samba do Rio de Janeiro. Temas como
vingança e violência contra a mulher conviviam, sendo paulatinamente
substituídos. Composições como Você e eu, Samba de verão, Fotografia
e Amazonas traziam o amor, o sorriso e a flor como tônica. O poeta da
Bossa Nova, Vinicius de Morais, também transitava por temas românticos revelados em Minha namorada, Eu sei que vou te amar, Sem você e
Garota de Ipanema, gravadas por intérpretes masculinos e femininos,
mas imprimindo um tom mais coloquial, mas não menos sofrido.
Ainda de forma tímida, mas não menos importante, as compositoras e intérpretes no Brasil começam a extravasar sua produção poética em parcerias com músicos e movimentos como o que antecedeu
a Jovem Guarda, passando dos “anos dourados” para os “anos rebeldes”, na figura emblemática de Celly Campello, depois Sônia Delfino,
embaladas por versões ou letras originais cuja temática variava do
comportamento dos bad boys americanos à vida romântica infantil
das garotas e seus relacionamentos com os namorados. Assim, por
mais que se sonhasse com “o bom rapaz” com “um pão” ou com “um
brotinho ajuizado”, no fundo, todas elas buscavam o casamento.
A Jovem Guarda acontece como representante da música pop/rock
no Brasil, nas vozes de Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa,
Vanusa, Waldirene, Martinha, Meire Pavão, Lílian (da dupla Leno e
Lílian), cujas versões eram cada vez mais frequentemente embaladas
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pela indústria fonográfica e pela televisão, já como um novo símbolo
de integração nacional. Estes artistas falavam para uma juventude
farta de guerras, que, já prenunciando a Guerra do Vietnã e a Guerra
Fria, buscava identidade(s) que também expressassem uma visão
romântica do mundo e normas de comportamento contra o consumismo. Além disto, tomava fôlego o apelo pela liberação sexual, relacionada ao surgimento da pílula anticoncepcional e expressa através
dos cortes de cabelo e das mini-saias, além da música dos Beatles e
de gírias que sugeriam um Brasil plugado nos eua e no mundo; um
Brasil transmitido via intelsat.
Wanderléa, “a Ternurinha”, torna-se uma figura bastante representativa deste período, ditando moda, seja nas coreografias sensuais
que imprimia, ao dançar com a mão na pélvis, no uso de mini-saias
com botas e as pernas de fora, ou ainda com roupas coladas ao corpo.
Wanderléa, além de cantar dor-de-cotovelo e amor adolescente, também se mostra dona do seu nariz ao interpretar do amigo Erasmo
Carlos Prova de fogo, em 1967; ou ainda em rocks como Estou com raiva
de você e Pare o casamento, que revela o desespero do amor que está
prestes a se casar com outra. A rebeldia estética assumia contornos
políticos no mundo como rebeliões na França e na Tchecoslováquia,
bem como movimentos contra as ditaduras militares instauradas em
diversos países latino-americanos.
Entretanto, temos em Vanusa um perfil um pouco diferenciado,
que, além de intérprete, compunha a grande maioria das letras dos
seus álbuns, passando por temáticas que iam do questionamento dos
casamentos fracassados à mulher submissa e à violência do homem
contra a mulher, numa atitude que para a época se configurou em
quebra de tabus. Canções como Manhãs de setembro (1973) e Rotina,
ambas com música de Mário Campanha, além de S.O.S. Mulher (1982),
já apontava para uma intérprete incomodada com o papel da mulher
na sociedade. Em Mudanças, um marco em sua carreira em parceria
com Sérgio Sá, gravada em 1979, a intérprete se torna, segundo relato
da mesma, em “ uma exímia lutadora nas palavras” (apud faour,
2006, p.141), nos versos:
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Hoje eu vou mudar/vasculhar minhas gavetas
[...]
Deixar de ser menina pra ser mulher
Hoje eu vou mudar
Pôr na balança a coragem
Me entregar no que acredito
Pra ser o que sou sem medo
Dançar e cantar por hábito
E não ter cantos escuros pra guardar os meus segredos
[...]
Mudanças, Sérgio Sá e Vanusa, 1979

Entre os anos sessenta e setenta, além de Vanusa, outras compositoras e intérpretes ousaram expor seu ponto de vista em canções que
começavam a expor o universo feminino de forma mais contundente.
Dentre elas: Rita Lee, Cláudia Barroso, Isolda, Marlui Miranda.
As intérpretes e a música brasileira, mais uma vez, comparecem
para retratar a crônica social do período embalada pelos Festivais da
Canção que se incumbiram de lançar nomes e movimentos emblemáticos na moderna música popular brasileira como a Tropicália8, já
carregada de elementos pop, também ilustrada pelo trio paulista Os
Mutantes, dos irmãos Sérgio e Arnaldo Batista e da compositora e
intérprete Rita Lee. Esta, na próxima década, se tornaria a maior representante da música pop brasileira, criando canções que imprimem
malícia, deboche e bom humor sem perder de vista a crítica social ao
papel da mulher, como podemos observar nos álbuns lançados um
após o outro como Baila comigo e Lança Perfume, ambos em 1981, já
em dupla com o guitarrista e marido Roberto de Carvalho.
Rita Lee é uma artista que coloca em questão o papel da mulher de
diferentes maneiras, seja aquela que vive atrás do marido rico, como
em Locomotivas, seja a relação sexual entre um casal como em Lança
perfume, Mania de você e Banho de espuma; sejam as contradições da
mulher como em Fonte da juventude; seja ainda criticando a high so-
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ciety com Alô, alô marciano, gravada por Elis Regina, ou ainda em Cor
de rosa choque, que toca em temas como a menstruação.
Como seguidora de Rita Lee, podemos reconhecer, já no século xxi,
a aparição da revelação feminina nacional do rock na baiana Pitty, que
se lança no mercado do eixo-sul depois de certa visibilidade em Salvador,
conquistando prêmios e público de forma a apontar, no mercado, que
mulheres também sabem falar sobre si mesma e outros assuntos neste
universo de forma irreverente, multifacetada. “Aclamada pelo maior
prêmio no Brasil pelo canal mtv – especializado em videoclipes de
música pop/rock, desbancando nomes do rock nacional a exemplo do
Skank, Marcelo D2, dentre outros” (silva, 2002, p.168).
Entretanto, é do Sul, ainda muito jovem, que aos dezoito anos,
parte para o Rio de Janeiro uma intérprete considerada das maiores
de todos os tempos – Elis Regina, que revoluciona o próprio conceito
de intérprete. Desembarca no Rio de Janeiro em março de 1964 com
contrato com a cbs (gravou o seu primeiro álbum, Viva a Brotolândia,
aos 15 anos), sendo logo depois contratada pela gravadora Philips e
pela tv Rio e participando da edição de vários programas Noite de
Gala, sustentando assim, a casa e o pai no Rio, bem como o resto da
família em Porto Alegre.
A chegada da artista ao Rio de Janeiro coincide com um novo momento político e social do Brasil. O tema “o amor, o sorriso e a flor”
cede espaço para temas com cunho social não só na música, mas no
cinema de Glauber, no Centro Popular de Cultura – cpc, ligas camponesas, reforma agrária, Universidade de Brasília, enfim, a utopia de
um Brasil democrático e de valorização da cultura popular.
Em Copacabana, o famoso Beco das Garrafas, recheado de bares,
era um ambiente ideal para experimentar novas fórmulas do show
business. E foi neste ambiente que estreou Elis. Era assessorada pela
dupla Luiz Carlos Miéle e Ronaldo Bôscoli, ainda inexperientes, mas
cheios de vontade de produzir musicais baseados na Broadway. Sem
recursos, pois os bares do Beco eram minúsculos, usavam a criatividade para dar conta das dificuldades. Assim, Elis estreia no Bottle’s
dirigida por Miéle e Bôscoli e assessorada pelo bailarino americano
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Lane Dale, que a ensinou a usar os braços que ficariam famosos ao
girar como hélice, o que lhe valeu o apelido de Eliscoptéro.
O seu gestual e jeito de cantar fugiam de maneira marcante à postura impressa no canto da Bossa Nova. Assim, artistas como Caetano
Veloso, ao vê-la em programas de tv na época, disse: “Eu a achei muito
talentosa e muito vulgar [...] E como eu era bossanovista – era muito
João Gilberto, aquela coisa cool e de bom gosto e cores mais discretas –,
Elis me pareceu cafona, mas cheia de talento” (apud echeverria,
1994, p.21).
Elis emigra para São Paulo já num clima estimulado pelos estudantes de centros acadêmicos universitários na época, que arrendam
o teatro Paramount com o nome de uma série de shows que se tornariam emblemáticos: O fino da bossa, posteriormente transformado
em programa pela tv Record, um novo discurso se formatava com
compositores contra a ditadura, mesmo que de forma velada. Neste
programa, Elis era acompanhada pelo Zimbo Trio (Luiz Chaves,
Amilton Godoy e Rubinho), que a considerava como um músico (fato
raro entre a categoria, que não considera o cantor como tal).
Além disso, a artista defende, no i Festival de Música Popular da
tv Excelsior (pois o da Record havia terminado), uma canção que
se tornaria emblemática em sua carreira não só pelo canto visceral,
mas pelo gestual já apontado: Arrastão, de Edu Lobo e Vinicius de
Moraes, vencedora do primeiro lugar. Era a consagração que viria a
galope em shows memoráveis, como na dupla constituída com Jair
Rodrigues, que durou três anos e meio, troféus, shows e contrato
com a tv Record, já empresariada pelo argentino Marcos Lázaro.
Este negociou seu passe por uma soma equivalente hoje a 15.760
dólares, o salário mais alto pago a um artista na televisão brasileira
daquela época.
Assim, a artista torna-se uma grande estrela reconhecida nacionalmente e com fãclube – Elis em movimento. Em 1967, Elis defende
a canção de Dori Caymmi e Nelson Motta – O Cantador –, levando
o prêmio de melhor intérprete no iii Festival de Música da Record,
conhecido como o “festival da virada”.
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O trânsito da intérprete por diversos gêneros musicais mostra
que uma gaúcha também sabe cantar samba com ginga e vence como
intérprete a i Bienal do Samba, promovida pela Rede Record com a
canção Lapinha, de Baden Powell e Paulo César Pinheiro. Em 1971,
Elis aceita presidir o júri do vi Festival Internacional da Canção, promovido pela tv Globo. Neste festival, artistas como Chico Buarque,
Tom Jobim, Edu Lobo e Paulinho da Viola aproveitam a transmissão
ao vivo para protestarem contra a censura.
Sua carreira é marcada por 28 álbuns, além de coletâneas. Tendo
traçado uma vida pontuada por declarações bombásticas, contraditórias, por um temperamento estourado e intolerante e repertório
plural, além de uma voz privilegiada, a artista, a cada álbum lançado
e espetáculo estreado, se superava em musicalidade e performance,
reforçada também pela assessoria inestimável do pianista, arranjador
e marido de 1971 a 1980, César Camargo Mariano.
Mas é em 17 de dezembro de 19759 que a música brasileira é brindada com a estreia de um espetáculo musical que ficou na história
do show business brasileiro: Falso Brilhante. Apesar do espetáculo ter
sido apresentado só em São Paulo, permaneceu 14 meses em cartaz
(fato inédito na época), com 257 apresentações e público de 280.000
mil pessoas. Além do Falso Brilhante, o show e álbum homônimo
Transversal do Tempo, gravado ao vivo no Teatro Ginástico, Rio de
Janeiro, em abril de 1978, é outro marco em sua carreira. Neste show,
a artista retrata a angústia, a claustrofobia da cidade grande, tudo
isto presente no repertório de letristas como Aldir Blanc e Maurício
Tapajós. Em depoimento ao programa do show, diz ela: “A partir do
momento em que resolvi que minha arte deve ter ligação com a realidade em que vivo, mínima que seja, lamento imensamente a cara
amarrada, a falta de espaço, a falta de amigos” (apud echeverria,
p.103), numa alusão à canção citada Aos nossos filhos.
Neste sentido, a artista adorada por muitos e odiada por tantos
outros, imprime em seu canto um novo momento na música brasileira, cuja personalidade se confunde com o artístico. Seu canto
sintetiza a técnica e a emoção de forma por vezes visceral, por vezes
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contida, brejeira, satírica; ao mesmo tempo, de maneira debochada,
diz que “O ser humano está na maior fissura porque está cada vez
mais down no high society” (Alô, Alô Marciano, de Rita Lee10 e Roberto
de Carvalho).
Assim, a intérprete decalca em sua voz não mais a doçura e a
submissão do canto feminino impresso na voz de sua musa Ângela
Maria, mas a agressividade na voz e no corpo, exibindo assim uma
postura política e engajada. Seu canto revolucionário para os padrões
estéticos da época, já que a artista surge no miolo da Bossa Nova,
está carregado de movimento nos braços e ombros. Ao cantar11, exibe
sempre sua arcada dentária completa, demonstrando que o canto
tímido de Nara Leão já não correspondia unicamente a um jeito de
protestar e de mostrar insatisfação pelo poder vigente.
A interrupção precoce de sua carreira, em janeiro de 1982, não
calou sua influência sobre as novas intérpretes que surgiriam, espelhando-se inclusive em sua musicalidade, emissão, fraseado, ritmos
perfeitos. Isto se verifica inclusive no caso de Daniela Mercury, como
veremos no capítulo 5.
Tomando como referência mais duas grandes representantes da
mpb12, podemos ilustrar com o advento de duas baianas um novo
momento na música brasileira, que aponta para uma transgressão
nos padrões não só musicais como também em termos de apresentação visual de Gal Costa e Maria Bethânia, que em vez de turbantes
e trajes da baiana tradicional, condizentes com uma Bahia cristalizada como um ambiente de tradição e pobreza, propõem uma Bahia
também contemporânea, que utiliza elementos que coincidem com
o pop. Assim, Gal e Bethânia imprimem seus respectivos discursos
não unicamente pela voz, como também pelo desempenho corporal e
pelo discurso. Diz Bethânia: “Gosto de minha pele e de minhas mãos
percorrendo seus contornos”. E Gal... “Sou sexy desde o começo, só
que agressiva”. (apud faour, 2006, p.147).
Com estes artistas, a Bahia reassume o proscênio da mpb não somente nas representações da Bahia e do Brasil presentes nas obras de
Gil e Caetano, como também nas figuras dessas baianas/intérpretes
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que trazem uma Bahia transitando no binômio tradição/modernidade.
Vejamos um pouco de suas trajetórias para compreender o próprio
ambiente em que suas respectivas carreiras se plasmam na mpb.
Gal Costa surge no cenário musical ainda na década de sessenta.
Inicialmente influenciada pelo canto de João Gilberto, rompe com
esta estética buscando um canto mais gutural e gritado, tornando-se
musa da Tropicália e portavoz do movimento na ausência dos seus
mentores Caetano e Gil, à época do exílio em Londres. A intérprete
passa de agressiva13 a moderna com álbuns emblemáticos como FaTal – Gal a todo vapor, Cantar, Índia14 (1973), retoma a Bahia tradicional
com Gal Canta Caymmi (1976), apresenta-se tropical com Gal Tropical
(1979) e romântica com álbuns emblemáticos como Água Viva e Mina
d’água do meu canto, sem deixar em momento algum seu canto cristalino embaçado. Gal Costa pode ser rotulada como a voz que canta
e serve de referência para as novas gerações.
Maria Bethânia torna-se uma representação de canto revolucionário para os padrões vigentes da época em que surge. Convidada para
substituir Nara Leão no musical Opinião, com direção de Augusto
Boal e direção musical de Dori Caymmi, cujo tema versava sobre o
morro, teve seu êxito coroado pela canção Carcará, de João do Vale
e José Cândido. Com uma força interpretativa impressa mais na
palavra do que na melodia, a intérprete de voz grave e dramática, a
cada álbum lançado, imprime novas maneiras de mostrar uma Bahia
tradicional, ancestral. Seu repertório busca incessantemente uma
dramaticidade carregada de elementos estéticos, poéticos, seja nos
cenários, figurinos ou iluminação, utilizados como elementos cênicos,
ou na sua própria opção religiosa ilustrada também pelo seu figurino
e acessórios, bem como no repertório.
As boites foram o seu palco durante um longo tempo, registrada
em álbuns antológicos ao vivo como Recital na Boite Barroco (1968),
além de Rosa dos Ventos (1971), e Drama – a luz da noite. Encontros
musicais também são frequentes em sua trajetória, como no álbum
Bethânia e Edu (1967) e Chico Buarque e Maria Bethânia (1975). Em 1976,
a intérprete recebe seu primeiro disco de ouro com Pássaro proibido.
Para Oliveira (2005, p. 51),
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Bethânia protagoniza a primeira década de sua trajetória
afirmando-se a partir da confluência de habitus, discursividades e reticularidade, como uma mulher marcada por um ideal
de liberdade individual que transparece no proscênio de sua
performance artística.

Na década de oitenta, a compositora Sueli Costa tem em outra
intérprete baiana de nascimento, Simone, uma grande representante.
Esta, entretanto, não carrega em seu campo esta marca de territorialidade e da Bahia tradicional presente no canto de Bethânia, e muito
menos a voz cristalina de Gal Costa. Ao contrário, com uma voz grave
e quente, Simone se coloca como uma intérprete que rompe barreiras,
ao assumir publicamente sua orientação sexual.
O final da década de setenta e início da década de oitenta se
configuram como um momento bastante representativo para as intérpretes brasileiras, que colocam sua libido em público, seja através
de figurinos cada vez mais sensuais com decotes e pernas de fora (já
utilizados há muito nos palcos das “revistas”) exibidos nas capas dos
seus álbuns. É o caso de Simone, com Pedaços e Corpo e alma; de Fafá
de Belém, com Banho de cheiro, Estrela radiante e Essencial; e de Alcione,
Joanna, Zizi Possi, Beth Carvalho, Rosemary, Fernanda Abreu e Rita
Lee, dentre outras15. Ou ainda ao vivo, como no show de Simone
Delírios, delícias (1983), cantando a balada paixão dos gaúchos Kleiton
e Kleidir, cujo cenário era uma cama redonda rodeada de almofadas
que insinuava uma masturbação, antes mesmo de Madonna se tornar
um escândalo com suas simulações sexuais em cena no emblemático
show Like a virgin (1984).
Simone se lança em 1977 com a canção O que será (À flor da pele), de
Chico Buarque, além de Medo de amar número 2, de Sueli Costa e Tite
de Lemos. Ambas as canções simulam um ato sexual com gemidos
e sussurros, exaltando a força e a sensualidade da mulher. No seu
repertório recheado de letras com esta temática, destacamos Mulher
da vida, Coisa Feita, Condenados, Um desejo só não basta, Tô que tô e
Bárbara.
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Em depoimento em relação à escolha do repertório, Simone diz:
Não havia esquema predeterminado para eu ter acesso às
músicas, recebê-las e incluí-las em meus discos...O tema das
músicas, sua abordagem, não norteava a escolha isoladamente,
e sim um conjunto de fatores e, claro, aquelas com as quais eu e
a minha voz se identificassem (apud FAOUR, 2006, p. 220).

Como destaque neste ambiente, pontuamos também a presença
de Ângela Rô Ro, que revela publicamente sua orientação sexual
em escândalos frequentes. Em 1981, de forma ainda considerada
agressiva para os padrões da época, lança um álbum com letras bem
marcadas pelo homoerotismo, com o nome Escândalo, o mesmo de
uma canção de Caetano Veloso; cinco composições em parceria com
Náila Skorpio têm também este apelo. Sua voz com um timbre rouco
e bluesy, além de grave, torna-se uma referência para artistas que se
identificavam com o tema.
Neste mesmo período, outras compositoras e intérpretes surgem no cenário nacional da mpb, a exemplo de Fátima Guedes com
Condenados, Cheiro de mato, Mais uma boca (1980), presentes no seu
álbum de estreia Lápis de cor, lançado em 1981, quando ela contava
apenas 20 anos. Segundo relato próprio, sua grande influência foi
Dolores Duran. “Mas quando descobri que ela era uma eterna sofredora, vi que não era só aquilo que eu queria para as minhas letras.
Posso ser sofredora, mas não eterna” (apud faour, 2006, p.145). Elis
Regina gravou a canção Onze fitas, de sua autoria, além de cantar em
seus shows a canção Meninas da cidade16.
Outra compositora e intérprete original surgida também na geração setenta/oitenta foi Joyce, com as composições Feminina e Clareana,
ambas de 1980, e Essa Mulher (gravada por Elis Regina em 1979 num
álbum homônimo), que se apresentam para o mercado como cronistas
de uma sociedade em que o papel da mulher se transformou de dona
de casa a ativista social, mãe solteira, em competição no mercado de
trabalho, buscando outros valores sociais que não valorizam tanto o
corpo, mas sim o pensamento e o seu papel na sociedade. Diferente
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um pouco de Fátima Guedes, sua identificação maior passa pela figura
de Chiquinha Gonzaga, primeira maestrina e compositora brasileira,
que ousou assumir a batuta dos seus arranjos, além de tocar, compor
e liderar a orquestra. Enfim, posicionar-se não somente como intérprete e compositora, mas como músico.
Outra artista e compositora que comparece na transformação da
mpb para a música pop brasileira a partir dos anos oitenta é Marina
Lima, que estreia em 1979, alavancada pela mão de Caetano Veloso,
com quem faz dueto no seu disco de estreia. Neste disco, a foto da
capa exibe uma artista moderna, plugada com o pop, o que pode ser
observado pela guitarra preta empunhada. Seu sucesso vai sendo
construído pela linhagem e postura homoerótica17 ainda subliminarmente assumida não só pelos códigos de figurino e gestual, como
também através das letras de suas canções em parceria com o irmão
e poeta Antônio Cícero. Isto pode ser observado no seu quinto álbum,
Fullgás18, cuja canção se torna emblemática no universo pop embalada
pela sua voz pequena e sensual, que viria a se deteriorar ao longo dos
anos, retirando-a do mercado.
A esta altura, podemos observar que o Brasil, plugado cada vez
mais no mundo da sonoridade dos instrumentos elétricos e das atitudes darks, punks, rockers, pop, impregna o ambiente musical social
de tal maneira que grupos como Kid Abelha, Blitz, Barão Vermelho, e
intérpretes como Lulu Santos e Ritchie, dentre outros, convivem com
artistas que buscam em seus respectivos territórios o sêmen da criação
como a “turma do Nordeste”, também representada nas composições
de Zé Ramalho, Alceu Valença, Belchior, Ednardo, Geraldo Azevedo,
e na voz da paraibana Elba Ramalho, que retoma a influência de
Marinês e imprime em seu canto um Nordeste agreste, vigoroso, em
diálogo com o pop no que se refere à interpretação, à sonoridade e
arranjos, como pode ser conferido no frevo Banho de cheiro (1983), de
Carlos Fernando.
Elba Ramalho surge no cenário nacional, segundo a crítica especializada, como uma intérprete de canto agreste e estranho aos ouvidos acostumados com a suavidade da voz de Gal Costa. Entretanto,
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Elba traz um dado novo para a mpb: o frevo cantado e dançado no
palco, além dos lamentos do sertão impregnado de dor. A alegria e a
dor são dois sentimentos bastante recorrentes em sua trajetória. Em
Banho de cheiro, um diálogo com a Bahia é recorrente quando enuncia:
Eu quero um banho de cheiro/eu quero um banho de lua/eu quero navegar/
eu quero uma menina que me ensine noite e dia o valor do bê-a-bá. O
bê-a-bá dos baianos/morena bonita da Boca do Rio/o bê-a-bá do Senhor
do Bonfim.... O diálogo com conterrâneos como Geraldo Azevedo está
presente na canção Aconchego, gravada pela intérprete em 1985.
Elba é uma intérprete brasileira que transita com propriedade no
clima do Carnaval da Bahia através de Moraes Moreira e Luiz Caldas,
bem como no Carnaval pernambucano de Alceu Valença e Nando
Cordel, dentre outros. O seu vigor no palco se assemelha ao da tríade central de intérpretes baianas deste estudo, levando a alegria, a
dança, o molejo, o punch, a força deste canto; sem, no entanto, revelar
ainda o elemento pop nos moldes em que a indústria e o mercado
fonográfica mundial apontam. Entretanto, carregando o estigma de
ser nordestina.
A década de oitenta se constitui num momento bastante representativo para a música brasileira.
Assistimos hoje aos desdobramentos dessa abertura à pluralidade de gêneros, fontes, ritmos e talentos individuais que
tão bem marcaram a passagem para a década de oitenta,
acompanhando tanto a descompressão de costumes quanto a
democratização do país. (ALBIN, 2004, p. 343).

Como exemplo ilustrativo do domínio assumido pelas mulheres
de uma maneira geral e das intérpretes e compositoras de forma
particular, temos o programa Mulher 80, veiculado pela Rede Globo,
com números musicais ilustrados por nomes como Elis Regina, Rita
Lee, Gal Costa, Joyce, Bethânia, Zizi Possi, Fafá de Belém, Joanna,
dentre outras.
Entre a década de setenta/oitenta, pontuamos a presença de grandes compositoras e sambistas como D. Ivone Lara, Beth Carvalho,
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Alcione, Lecy Brandão e Clara Nunes, sendo que todas estas imprimem como característica a voz encorpada. Esta última, seguidora da
Umbanda, leva também em seu vestuário uma baiana carregada de
signos da Bahia tradicional em canções como Ê baiana. Alcione também demonstra um trânsito bastante próximo desta Bahia tradicional
em canções como Ilha de maré, de Walmir Lima e Lupa. Com uma voz
profunda, destaca-se gravando sambistas tradicionais e modernos
como o baiano Edil Pacheco. Lecy Brandão, outro grande expoente
do samba, guarda íntima relação com o samba carioca, integrando a
ala de compositores da Mangueira. Entretanto, não se pode deixar
de registrar o seu diálogo com o samba reggae, quando da gravação
da música de Tonho Matéria, Maravilha Araketu-Semente da memória,
peça mais executada do cd Cidadã Brasileira, em 1990, que lhe valeu
dois prêmios Sharp19.
A década de noventa oportunizou a convivência/concorrência de
diversos gêneros. Ao mesmo tempo em que sacramenta o pop rock
como a música da juventude urbana, que por sua vez já se fazia presente como consumidora desde os anos sessenta, a música sertaneja
passa a competir, em termos mercadológicos, com a axé music. É a própria brasilidade que se manifesta no âmbito da música, nem sempre
de forma pacífica. Sua expressão se torna crescentemente múltipla,
estando os gêneros ou estilos musicais referidos a tradições diferenciadas, que, em conexão com os influxos internacionais, imputam
noções de pertencimento. Observa-se cada vez mais a consolidação da
mídia eletrônica de várias maneiras associada à indústria da música,
com papel fundamental na informação, na divulgação, na circulação
de novos ritmos, novos intérpretes, novas bandas, participando do
complexo processo de construção de identidades.
Continuemos, pois, em linhas gerais, no ambiente musical nacional, para compreender a consolidação da ascensão da axé music
neste contexto. Inicialmente, tracemos o surgimento de uma artista
que se tornou unanimidade nacional quando do seu aparecimento
em 1988: Marisa Monte. Contemporânea de Daniela Mercury, inicia
sua carreira, interpretando canções já gravadas numa pluralidade de
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ritmos e gêneros comum a uma intérprete em busca de um estilo
próprio no seu primeiro álbum Marisa Monte ao vivo (1988).
Entretanto, a partir dos seus próximos álbuns, Mais (1991), Verde
anil amarelo cor de rosa e carvão (1994), Barulhinho bom (1996), Marisa
se exercita também como compositora/intérprete de suas canções
em parcerias mais comum com Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes,
Nando Reis, revelando-se a cada álbum uma intérprete de temas que
perpassam o cotidiano, a relação a dois, de forma lírica e doce, característica comum em seu timbre vocal. Buscando um diferencial no
mercado da música cuja tônica se reporta à superexposição, Marisa
se recolhe cada vez mais da visibilidade, passando anos sem lançar
um álbum solo, ou ainda recusando-se a aparecer em programas de
televisão. Lançou, ao lado de Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, o
disco Os Tribalistas (2002), com recorde de vendas, sem que o trio realizasse um único show ou concedesse uma única entrevista referente
ao mesmo sem a expressa presença dos três.
Assim, Marisa Monte traça sua trajetória fazendo o antimarketing
de sua imagem. Resguardou-se e produziu outros álbuns, como fez
com a Velha Guarda da Portela, o Omelete man de Carlinhos Brown,
ou pesquisando sonoridades e ritmos como o samba para servir de
referência na construção dos dois álbuns lançados em 2006: Infinito
Particular e Universo ao meu redor20, depois de seis anos sem gravar um
disco solo. Estes álbuns já atingiram a marca de 300.000 mil cópias.
Para a artista, o álbum Infinito Particular
[...] é a continuação de meu projeto autoral de compositora. De
uma forma mais ampla, posso dizer que faço música contemporânea brasileira, e os dois discos se encaixam nessa classificação [...]. Enquanto em Universo ao meu redor a atmosfera
do samba vai muito além do ritmo. É a maneira de lidar com
a música como um meio de celebração da vida, uma forma
de preservar valores e agregar pessoas (REZENDE; MEIRELLES,
2006, p.29-30).

96

as_donas_do_canto.indb 96

Bahia, Brasil, Axé Music

10/5/aaaa 10:23:36

Pelo menos no seu álbum de estreia, Carmem Miranda aparece
como influência na canção South american way, gravada pela Pequena
Notável em 1940, além de Billye Holliday, na canção Speak low. Mas é
em Gal Costa que encontramos grandes influências vocais em Marisa
Monte, particularmente do álbum de Gal Cantar, bem como em Baby
do Brasil, na sua versão mais telúrica em regravações dos Novos
Baianos, como se pode ver em A menina dança, no álbum Barulhinho
bom, ou em canções próprias como em Vilarejo, presente no seu
Infinito Particular (2006). Aos poucos, a intérprete passa a imprimir
personalidade cada vez mais singular aos seus trabalhos, bem como
nas composições autorais, e nos shows cada vez mais concorridos, em
virtude da sensibilidade com que se destacam o figurino, o cenário e
a iluminação. Assim, criadora do seu visual e autora de sua própria
imagem, ao mesmo tempo em que tem parceiros, mas assume toda
a responsabilidade pela sua trajetória. “Gostem ou não gostem, sou
mais eu. É assim que me sinto inteira”, diz a artista em entrevista a
Barros e Simões (1998, p. 77). Na mesma entrevista, credita sua trajetória em termos de estratégia artística e não de marketing. Assim,
“ao mirar um alto padrão artístico e estabelecer um eficiente esquema
empresarial, Marisa Monte traçou a mais bem sucedida trajetória da
música brasileira contemporânea” (p. 71).
Seguindo o caminho traçado por Marisa Monte, sem, contudo,
alcançar sua projeção e unanimidade de crítica, pontuamos nomes
como Adriana Calcanhoto, Ana Carolina e Zélia Duncan, para destacar as mais representativas desta geração.
Adriana Calcanhotto, gaúcha de nascimento, com uma postura
mais cool, apesar de contundente, revela-se como uma intérprete/
compositora mais concertista, que se apresenta, na maioria das vezes, só com seu violão, mostrando-se influenciada pela Tropicália na
temática de suas canções. Ana Carolina, mineira, surge também como
compositora que se vale da percussão para alimentar uma interpretação mais visceral e barroca.
Zélia Duncan, além de compositora, carrega em seu timbre vocal
uma semelhança com a região da tessitura masculina, sugerindo um
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canto mais andrógino. Ana Carolina também imprime timbre grave,
mas, diferentemente de Zélia Duncan, percebe-se pelo timbre uma
mulher cantando.
Juntamente com Cássia Eller, estas três últimas são representantes da geração de compositoras e intérpretes da denominada Nova
música popular brasileira, que, mais do que uma mensagem poética
musical impressa em suas performances vocais e corporais, trazem
impregnado em seu canto a sua orientação sexual, levando legiões de
fãs homossexuais aos espaços em que se apresentam, demonstrando
cada vez mais um país plural, não só no que se refere a gêneros musicais e costumes, como também a orientações sexuais.
Outras intérpretes que surgem no novo milênio podem ser sumarizadas em dois nomes que despontam no mercado: Maria Rita e
Vanessa da Matta21.
Maria Rita já surge no mercado com uma carga de responsabilidade singular. Filha de Elis Regina e César Camargo Mariano lança o
primeiro álbum gravado ao vivo num show que contempla canções
de Milton Nascimento, Marcelo Camelo (guitarrista do grupo Los
Hermanos), buscando uma sonoridade acústica com pegada22 pop.
Incensada pela mídia como substituta da mãe, apesar do timbre
bastante parecido, a artista busca novos caminhos, apesar de se configurar, juntamente com Vanessa da Matta e Marisa Monte, como representantes da denominada Nova mpb. No segundo álbum, gravado
ao vivo no estúdio, diz a artista, no encarte:
Essas canções foram todas ensaiadas e gravadas ao vivo no estúdio Toca de Bandido, no Rio de Janeiro, nos meses de junho e
julho de 2005, com a intenção de captar a emoção dos músicos
envolvidos. Foram mixadas posteriormente, sem emendas ou
consertos, por Álvaro Alencar, também na toca. MR. (MARIA
RITA, 2005).

Com um canto quase falado, mas diferente do de João Gilberto,
impregnado de um certo temor pelo futuro, Maria Rita aponta para
uma intérprete em forma(ta)ção, preocupada com o social quando
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diz na canção Minha alma (a paz que eu não quero), de Marcelo Yuka:
A minha alma tá armada/E apontada para a cara do sossego/Pois paz sem
voz, paz sem voz/Não é paz é medo... Com o álbum Samba meu, de 2007,
Maria Rita traz o samba como tema, contemplando novos compositores como Arlindo Cruz, Serginho Meriti, Edu Krieger, Franco, além
do consagrado compositor Gonzaguinha.
Vanessa da Matta, que desponta no novo século sem ter alcançado
o sucesso de Marisa Monte, imprime em sua performance referências pontuais de intérpretes como Clara Nunes, Adriana Calcanhoto
e Gal Costa. Assim como estas, constituiu-se como uma intérprete
autoral, como pode ser conferido na canção A força que nunca seca,
gravada por Maria Bethânia, quando a artista contava com apenas
19 anos. Regravou Nossa canção, de Luiz Ayrão, inicialmente gravada
por Roberto Carlos (1966), estourando nas emissoras de rádio. Mas é
também como compositora que se apresenta nos seus álbuns: Vanessa
da Mata (2002), Esta boneca tem manual (2004) e Sim (2007).
Assim,Vanessa torna-se referência para uma legião de aspirantes
a intérpretes que pleiteiam se lançar no mercado. Para Nelson Motta,
em entrevista ao jornal A Tarde este mercado é marcado também pela
democratização musical provocada pelas novas mídias, a pirataria e a
Internet, que disponibiliza produtos para o largo consumo, como um
ponto importante na facilidade de se mostrar um trabalho. No entanto,
diz ele: “É uma oportunidade para todo mundo. Nunca foi tão fácil mostrar um trabalho.Ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil ser notado.Essa
é uma consequência da democratização musical” (alves, 2006b, p.8).
Martins;Vitale (2007) apontam que, em 2006, mais de 100 intérpretes femininas chegaram às lojas, enquanto que, do sexo masculino, apenas 34 foram lançados. Segundo o autor, este boom de vozes
femininas se deve a três fatores: 1) o aumento do apuro técnico das
cantoras, que buscam cada vez mais tornar a voz um instrumento;
2) a dedicação das mulheres em especial na arte de interpretar; e,
por fim, 3) o diálogo constante que estas novas aspirantes a estrela
mantêm com as suas precursoras.
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Ainda para Martins;Vitale (2007), esta horda que vem surgindo
pode ser agrupadas em três vertentes como grandes influenciadoras
da nova geração: a recordista em número de discípulas é Elis Regina23,
que tem no seu canto uma carga interpretativa em cada nota emitida.
Dentre elas o autor cita a paulista Daniela Procópio, Bruna Caran
e Giana Viscardi. A segunda vertente tem como referência João
Gilberto24, reunindo nomes como Luciana Alves e Érika Machado; na
terceira, a influência vem de Marisa Monte, em nomes como Roberta
Sá, Anna Luisa e Luísa Maita, cujo treinamento no canto lírico leva a
uma emissão mais segura e cuja obsessão com a técnica, bem como a
maneira de compor um repertório, “são duas lições básicas” (p.124).
Entre estas influenciadoras, o autor cita ainda a “escola de Clara
Nunes25”, cujas características do “canto encorpado e um repertório
que varia de sambas a música do início do século passado” (p. 124),
“misturando sentimentos de alegria e de tristeza que caracteriza o
samba de raiz” (p. 123), têm como seguidoras nomes como Mônica
Salmaso, Paula Lima, Mariana Baltar e Mariana Aydar, dentre outras.
Convém observar que o “mapeamento” destas intérpretes femininas
que surgem no cenário “nacional” se refere unicamente aos talentos
do centro-sul não, contemplando, portanto, a pluralidade de intérpretes que habita este Brasil musical.
Assim, as múltiplas possibilidades de um país mestiço podem
ser observadas na mensagem poética e no canto destas intérpretes
carregado de significados de vários lugares. Pode-se observar que as
representações que articula identidades formadoras do texto-nação
Brasil também se encontram presente na produção musical/vocal
destas intérpretes que contribuem de forma determinante para a
construção do texto da brasilidade/baianidade.
Após esta longa relação de intérpretes brasileiras, aos efeitos de
compor uma caracterização de sua diversidade tanto quanto de alguns eixos comuns de seus desempenhos e de suas posturas, pode-se
afirmar que o sujeito da música/canção – especialmente o sujeito
feminino, no caso desta pesquisa – se traduz como um representante
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em potencial na mediação/relação entre artista e sociedade. A contemporaneidade, por sua vez, pode traduzir um ambiente propício
para um estudo dessa natureza, na medida em que a crise da modernidade se torna mais visível com o ocaso de formulações antinômicas
simples, dando lugar à percepção mais evidente da fragmentação e
da descontinuidade.
Por outro lado, esta problematização também pode ser encontrada
em outras linguagens tais como a literatura, o futebol e a televisão
na constituição de um quadro de referências da brasilidade. É neste
sentido que se revela interessante recorrer ao pensamento transdisciplinar dos Estudos Culturais, cuja problemática sobre identidade toma
o proscênio em nomes como Stuart Hall e Paul Gilroy.
Stuart Hall (1992) interroga se as mudanças em processo tomadas de forma grupal, em conjunto, não corresponderiam à própria
modernidade que está se transformando. O autor argumenta com
a insinuação e desdobramento de uma nova dimensão: naquilo que
é descrito, algumas vezes, como nosso mundo pós-moderno, somos
“pós” relativamente a qualquer concepção essencialista ou fixa de
identidade – algo que, desde o Iluminismo, se supõe definir o próprio
núcleo ou essência de nosso ser e fundamentar nossa existência como
sujeitos humanos. Para explorar estas afirmações, o autor primeiramente examina as definições de identidade e o caráter da mudança
na modernidade tardia.
Assim como na inspiração de Hall, este estudo se apropria da
noção de identidade que se organiza de forma fluida e dinâmica,
como num concerto, simpatizando com o sujeito pós-moderno, cuja
identidade assume contornos diferentes em diferentes fenômenos,
sendo definida historicamente e não biologicamente de forma não
unificada ao redor de um “eu” coerente. Seria fora de sentido pensar
a identidade como algo dado. Mais pertinente seria pensá-la de forma
múltipla, como um texto, que tanto pode se referir a um perfil de um
indivíduo, ou milhões deles (moura, 2001).
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A construção de uma referência baiana
no contexto da brasilidade
A partir do que foi discutido na seção anterior, podemos afirmar,
então, que alguns espaços se constroem historicamente como referências na trama da brasilidade que tem o rádio, a música, bem como
o teatro de revista e o cinema, como grandes difusores de um discurso
nacionalista. A Bahia comparece como o lugar por excelência da tradição, da ancestralidade, da familiaridade (moura, 2001). Como lugar
emblematizado qual nascedouro do Brasil, configura-se também
como sede do elemento ou fator étnico. Sua legião de intérpretes,
compositores, romancistas, cronistas, cineastas, dentre outros profissionais, contribuem para plasmar esta representação.
Jorge Amado, na área da literatura, se firma com a referência
de Bahia tradicional, com tipos imortalizados a exemplo de Tieta
do Agreste, Gabriela Cravo e Canela, Mar Morto, Dona Flor e seus dois
maridos, etc.
Temos como uma das figuras mais paradigmáticas deste padrão de
representação a figura de Dorival Caymmi, ao representar uma Bahia
praieira, paradisíaca, contribuindo de forma decisiva para a configuração de uma Bahia ancestral, religiosa, em harmonia com a natureza,
de forma a contribuir para plasmar uma Bahia tradicional, ratificada
também na obra de não baianos tais como Ari Barroso, Vinicius de
Morais e Carmem Miranda, dentre outros.
Indo além, diríamos que as construções identitárias sobre a Bahia
não se resumem unicamente aos baianos e tampouco aos brasileiros.
A dinâmica destas construções identitárias pode ser construída por
estrangeiros que nunca estiveram na Bahia, bem como brasileiros
em igual situação, buscando num diálogo entre tradição e modernidade sua construção. Para Moura (2001) a origem do texto da baianidade se encontra não na Baía de Todos os Santos, mas na Baía de
Guanabara.
No âmbito da música, antes ainda que esta construção se faça
presente pela obra de Dorival Caymmi, buscamos referências da
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construção desta identidade em nomes conhecidos e consagrados
do cancioneiro popular, tais como Xisto Bahia, artista baiano com
trânsito no teatro e na música. Nascido em Salvador, teve um papel
fundamental na construção e perpetuação de nossa música com a
gravação do lundu Isso é bom pelo cantor também baiano Manoel
Pedro dos Santos, conhecido simplesmente por Baiano.
Este artista foi o responsável provavelmente pela gravação do
primeiro disco brasileiro; o zonophone número 10.001 com gravação em uma só face. Ele consta com o número de ordem 01, no
catálogo da Cada Edison em 1902 (LISBOA JR., 1990, p. 19).

Para Lisboa Jr., a indústria fonográfica brasileira nasceu sob as
bênçãos dos orixás, pois o primeiro disco brasileiro foi gravado por
um intérprete baiano, de um autor baiano.
Canções com temas culinários da Bahia, imortalizadas na obra
de Caymmi, já eram corriqueiros desde 1904, quando da gravação
do lundu de autor anônimo de nome O Caruru, registrado na voz do
cantor carioca Mário Pinheiro. Além disto, consta um sem número
de canções com o mesmo temário que contribuíram para a construção desta identidade, tais como A farofa (1907), também gravada
por Baiano, e O vatapá, gravada por uma dupla gaúcha de nome Os
Geraldos, formado por Geraldo Magalhães e Nina Teixeira – trata-se
de uma cançoneta anônima, picante, que descreve como se faz um
vatapá. Vale a pena transcrever um pequeno trecho:
nt- O vatapá
gm- Comida rara
nt- É assim ioiô que se prepara:
nt- Você limpa a panela bem limpa,
Quando o peixe lá dentro já está,
Bota o leite de coco e gengibre,
A pimenta da costa, o fubá, camarão com rabinho se junta,
ao depois da cabeça tirar.
gm- Mas então a cabeça não entra, minha filha?
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nt- Ah! Que cabeça, seu moço, que nada!
nt- Mexe direito prá não queimar,
gm- Pra não queimar
nt- Pegue com jeito o vatapá
[...]

Podemos citar mais um exemplo no que se refere à música como
construção do texto da baianidade na voz de Francisco Alves, que
teve sua primeira gravação com um tema sobre a Bahia, bem como de
Orlando Silva, que iniciou sua carreira fonográfica gravando o samba
Olha a baiana, de 1935.
Vale a pena destacar o papel relevante dos ranchos inaugurados
pelo diálogo entre baianos e cariocas na construção da marca que
correspondente à Bahia impressa nessas manifestações, sob a égide
da religiosidade negra, da lascívia, da malemolência que caracterizam
um texto identitário da Bahia tradicional. Tomemos como exemplo
o texto de Moura:
É na própria história do Carnaval carioca que vamos encontrar,
de forma mas fartamente documentada, a presença dos baianos no Rio de Janeiro [...] A importância de relacionar estes
elementos decorre do próprio fato de o texto da baianidade
ter se originado do contraste entre os padrões civilizatórios que
se tornaram emblemáticos do Rio de Janeiro e da Bahia, já no
século XIX [...] Não é somente o número dos baianos no Rio
de Janeiro, as qualidades de sua atuação e a frequência com
que são referidos que impressiona; são também os conteúdos
reunidos e organizados por este termo. Seriam todos estes
personagens baianos mesmo? Tratar-se-ia de uma sinédoque
que, de tão usual, sequer parece sê-lo? É nome de que esta
palavra? Assim, encontro motivos mais que suficientes para
supor que baiano, é tanto quanto o pátrio de uma província, o
nome de um ethos que acontece, num universo hegemonizado
pelo elemento branco, suposta e/ou pretensamente ocidental,
como étnico (MOURA, 2001, p. 138).
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Neste sentido, o cenário do Carnaval se constitui num ambiente
ideal no campo da música, seja através do lundu, do samba, do maxixe,
do tango brasileiro, da marcha, da marcha rancho, do samba reggae,
ou qualquer outro gênero sincrético (canevacci, 1996) composto para
a festa, para a construção identitária da Bahia.
Retomando a reflexão de Moura sobre o caráter de Salvador como
uma cidade para o Carnaval, ou seja, uma cidade que produz festa
durante quase todo o ano:
[...] seja para consumo próprio seja para o dos adventícios, a cidade está continuamente produzindo e vendendo sua máscara,
que se refere sobretudo à sua pele, sua voz, seus movimentos,
sua capacidade de criar. Esses atributos têm sujeitos e esses
sujeitos correspondem à própria sociedade soteropolitana, de
que os artistas, empresários e políticos não são que representantes e administradores. Seja porque o Carnaval de Salvador
é um trabalho que envolve muitos milhares de indivíduos, seja
porque este trabalho toma como substrato a representação da
identidade da cidade e retoma continuamente essa representação, a discussão sobre a organização da festa não pode deixar
de considerar a festa de uma cidade ( MOURA, 1996, p.68).

Convém lembrar que o Carnaval não diz respeito apenas à festa
que tem esse nome, mas a todo um universo de processos, vivências,
experiências e produção empresarial e artística que alcança, na realização do próprio Carnaval, o seu apogeu. Neste sentido, a malha
extensa de micaretas, ensaios, Festival de Verão, Carnaval temporão,
etc, integra também o que chamamos aqui de Carnaval.
Moura (2001) considera a baianidade como um texto representacional baseado em três pilares: familiaridade, religiosidade e sensualidade.
Neste sentido, seria pertinente pensá-la de forma múltipla, como um
texto, que tanto pode se referir a um perfil de um indivíduo, ou milhões deles (moura, 2001, p.13). Assim, a cidade do Salvador se especializou em vender sua própria imagem, embalada pelo fazer musical
que tem o Carnaval como uma grande vitrine desta representação.
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Este texto pode nos servir para delinear o que chamamos de territorialidade, baseada nas noções de lugar e região como constitutivos
de identidades do binômio Bahia/Brasil. Afirma-se que o Recôncavo
toma o proscênio na construção de uma identidade baiana no Brasil
seja através de artistas como Assis Valente, Baiano e as tias – Ciata,
Perciliana Maria Constança e Amélia de Aragão.
Décadas depois, outros representantes da construção da imagem da Bahia se fariam presentes, tais como os Caetano, Gil, Gal
e Bethânia, que também migram para tentar a sorte no eixo-sul.
Estes artistas representam uma nova configuração sócio-cultural da
Bahia e do Brasil a partir da década de sessenta, contribuindo assim
para a construção não de uma Bahia, mas de Bahias representadas
através das singularidades de cada um (oliveira, 2005), contribuem para plasmar a imagem veiculada da Bahia de forma plural,
principalmente pela voz/composição de Caetano Veloso, Atrás do
trio elétrico, em 1969, divulgando para o Brasil o Carnaval da Bahia
e a engenhoca inventada pela dupla Dodô e Osmar na década de
cinquenta. O Carnaval da Bahia, assim como o trio elétrico, se torna
então conhecido em outras regiões.
Na década de setenta, mais baianos contribuem para plasmar a
imagem da Bahia fora do seu território. É o caso dos Novos Baianos,
que, promovendo a síntese de choro, rock e samba, divulgam uma
Bahia em diálogo da tradição dos choros e sambas com a modernidade
do som das guitarras distorcidas de Pepeu Gomes. Uma das figuras
emblemáticas deste grupo é o compositor e cantor Moraes Moreira,
que sai para a carreira solo na década de oitenta e contribui de forma
determinante para plantar a nova síntese musical que desembocaria
na axé music, já promovendo aproximações com ritmos do candomblé,
a exemplo do ijexá, com parceiros tais como Antônio Risério e Fausto
Nilo. Antes, porém, passemos a considerar a figura da baiana como
representação de uma baianidade tradicional que, por sua vez, desempenha um papel especial na configuração da própria brasilidade.
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A figura da baiana
A organização de um acervo nacional de identidades se dá ao longo
das décadas de forma indissociável da formação de um repertório
que consubstancia o que chamamos, inclusive na linguagem do senso
comum, de música popular brasileira, também representada nos palcos
das revistas musicais pelas figuras da baiana e da mulata, como do
malandro, do matuto e outros tipos criados neste ambiente e encontrados também nos filmes da Atlântida e suas chanchadas. Nestes
espaços constantemente negociados por atrizes/intérpretes, nem
sempre brasileiras, e muito menos baianas, percebe-se uma multiplicidade de identidades se apresentando num construto variável e
complexo de elementos.
Neste sentido, a música, assim como o teatro de revista, particularmente, e o próprio cinema nacional também podem ser elencados
como fatores relevantes na construção de uma identidade nacional.
Estes elementos configuram perfis artísticos que marcam na música,
no seu jeito de cantar e dançar, um “lugar” demarcado territorialmente, cuja presença no cenário cultural se processa mediante a síntese de culturas que se hibridizam constantemente em sua mulatez,
ao mesmo tempo em que buscam nesta síntese a diferença.
Vejamos em linhas gerais como podemos construir estes perfis,
buscando desde o final do século xix, com o estabelecimento no Rio de
Janeiro das tias baianas e a consolidação da figura da baiana no teatro
de revista, a construção de uma identidade de intérprete baiana/brasileira. Logo após, isto será completado pela observação da trajetória de
algumas intérpretes no cenário artístico/teatral brasileiro que servem
para delinear uma elaboração de identidades culturais associada ao
fenômeno do surgimento das estrelas na indústria da música.

As tias baianas no Rio de Janeiro
O século xix assiste a uma progressiva crise da economia baiana.
Neste contexto, boa parte de trabalhadores rurais migra para o vale
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do Paraíba, que vivia o apogeu do café. A partir do final do século, a
própria capital brasileira torna-se foco de emigração desta mão-deobra que se junta aos demais num processo de industrialização que
começava a se instalar na capital do Império.
Tinhorão (1998), aponta que:
Desde a década de 1870 os baianos constituíam, em verdade,
a segunda maior colônia de emigrados da capital do país [...]:
eram os baianos 2.120 numa população local de 274.972 em
1870; 10.633 na população de 522.651 em 1890, e 12.926
entre 1.157.873 de habitantes recenseados em 1920. (p.264).

Entretanto, além dos baianos, encontra-se em menor escala, na
vida urbana do Rio de Janeiro, agrupamentos de núcleos vizinhos de
diferentes regiões tais como pernambucanos, alagoanos, sergipanos, e
em maior número, baianos, que, tendo afinidades nas diversas formas
de diversão, transforma “a cidade do Rio de Janeiro de fins do século
xix e inícios do século xx, num verdadeiro laboratório de experiências
fragmentadas de usos e costumes de origem rural” (p.265).
Desde a Primeira República, em virtude das perseguições sistemáticas por parte da polícia em diversos pontos de aglomeração – rodas
de batuque, capoeiras, dentre outras manifestações –, as casas das
famílias dos baianos mais bem sucedidos torna-se o local mais seguro
para as reuniões da comunidade, introduzindo assim o costume destes patrícios e agregados se reunirem nas casas das “tias”.
A presença dos afro-baianos na capital da província a partir do
século xix tem em Hilária Batista de Almeida, a famosa Tia Ciata,
uma representante singular, formando, com o seu clã, um pedaço da
pequena África (moura, 1995) no Rio de Janeiro. Nascida em Santo
Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, em 1854, chega ao Rio
de Janeiro ainda mocinha e tinha sua residência na rua Visconde
de Itaúna, na região da Praça Onze, mudando-se depois para a rua
da Alfândega. A Praça Onze “é tradicionalmente aceito como sendo
o local onde teria nascido Pelo telefone, tido como o primeiro samba
com autoria registrada e gravado em disco” (lopes, 2003, p.32).
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Vejamos, a seguir, o depoimento do cronista Francisco Guimarães,
na década de 1930.
Outro samba afamado era na casa da tia Ciata, que nestes
últimos tempos foi, sem dúvida, a baiana de maior nome na
baía de Guanabara [...] Os sambas na casa de tia Ciata eram
importantíssimos porque, em geral, quando eles nasciam no
alto do morro, na casa dela é que se tornavam conhecidos na
roda. Lá é que eles se popularizavam, lá é que eles sofriam a
crítica dos catedráticos, com a presença das sumidades do violão, do cavaquinho, do pandeiro, do reco-reco e do atabaque.
(GUIMARÃES, 1930 apud LOPES, 2003, p. 35).

Além da famosa Tia Ciata, outras tias de tornaram famosas. Uma
delas é Prisciliana de Santo Amaro, tendo como nome de batismo
Perciliana Maria Costança, mãe de onze filhos, dentre eles o caçula
conhecido como João da Baiana. Outra dessas mulheres singulares
foi Tia Amélia, mãe do famoso Donga, apontado como o autor de
Pelo telefone, a primeira canção registrada como samba. Outra ainda
foi Tia Dadá, em cuja casa o compositor Caninha afirmou ter ouvido
samba pela primeira vez. Estes são alguns dos redutos familiares
cujo funcionamento até a década de 1920 se tornaram “verdadeiros
centros de diversão popular” (tinhorão, 1998, p. 275).
Tinhorão (1998) aponta que o tratamento de “tia”26 conferido a
estas mulheres se deve também à maior experiência delas por conta
da idade e pelo sucesso financeiro pessoal como vendedora de doces
e comedorias feitas na hora, ao fogareiro, normalmente expostos em
tabuleiros ornados em panos de renda e expostos nas esquinas do
centro comercial, como se vê em quantidade em Salvador.
Os proventos conseguidos com este ofício forneciam uma ajuda
substancial aos seus companheiros, possibilitando assim que elas
assumissem o aluguel dos casarões em velhas ruas, que no Segundo
Reinado haviam se constituído em moradia de burgueses, cuja arquitetura longitudinal possibilitava uma estratificação social assim
descrita:
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Sala de entrada seguida de vários cômodos dando para o
longo corredor que conduzia ao quintal, após passar pela sala
de jantar e a cozinha. [...] na sala, ficavam os mais velhos e
bem sucedidos, que constituíam o partido alto da comunidade,
cultivavam seus versos improvisados entre ponteados de violão,
lembrando sambas sertanejos de roda à viola; os mais novos,
já urbanizados, tiravam seu samba corrido cantando em coro
na sala de jantar, aos fundos; e no quintal, os brabos amantes
da capoeira e da pernada, divertiam-se em rodas de batucada
ao ritmo de estribilhos marcados por palmas e percussão
(TINHORÃO, 1998, p. 276).

Estas festas tinham uma frequência bastante diversificada. Além da
comunidade baiana, os cariocas também participavam, seja por laços
de parentesco, seja por proximidade cultural ou social. Frequentavam
estes espaços artesãos, militares de baixo escalão, músicos, boêmios,
repórteres, dentre outros. Assim, a casa não era frequentada apenas
por negros e pobres, mas também por integrantes de outras etnias,
como o cigano Saudade27.
Moura (2001) aponta que o texto da baianidade se constrói pelo
tripé religiosidade, sensualidade e familiaridade. Entretanto, poderíamos acrescentar a este tripé a culinária e a festividade, tão presente
nestes encontros nas casas das tias, também como berço da construção de uma identidade nacional que tem a música brasileira como um
dos ícones mais vigorosos – em particular, o samba.
Além da figura da baiana que habitava este universo das revistas
musicais, a música carnavalesca se fazia presente, já ditando sucessos
que viriam a se difundir através do rádio que a processava industrialmente, diante de grandes públicos de consumidores, tornando-a
assim popular e, consequentemente, ser sucesso no Carnaval. Como
já destacado anteriormente, a música popular brasileira, associada
ao teatro ligeiro e ao rádio, construiu seu sucesso baseado na trilogia
teatro/Carnaval/rádio.
O “ser baiano” no Brasil ou “brasileiro” fora dele se constitui num
arranjo de narrativas singulares cuja organização pode ser reportada
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à terceira década do século xx, sobretudo a partir do advento do rádio
como veículo de difusão de nossa música, seguido do futebol e da
televisão, que, ecoando pelo país afora, unificam o país de uma forma
múltipla.
Nesse momento, gostaríamos de nos deter de forma mais específica na construção de um texto que organiza de forma paradigmática
a “identidade baiana”, partindo da construção das atrizes/cantoras
do teatro de revista, que se constitui num perfil bastante significativo
desta representação nos palcos. Entretanto, não podemos deixar de
registrar, com base em Lopes (2003), o êxodo de negros/baianos para
a capital do Império a partir de 1860, devido ao declínio da cafeicultura no vale do Paraíba, contribuindo assim para a construção de
narrativas identitárias da Bahia, e da Bahia no Rio de Janeiro também
pelos trabalhadores da zona portuária e do comércio, bem como pelas
tias que serviram de mediadoras na forma(ta)ção do samba. É preciso
completar esta informação lembrando que boa parte dos negros/escravos que trabalhavam nos cafezais do Vale do Paraíba eram baianos.
Inclusive a grande Tia Ciata.
Como se costuma rememorar na narrativa fundante da identidade
brasileira, a Bahia carrega no seu ventre o nascimento do Brasil. E é
muito significativo que isto se constitua numa cidade feminina não
só pelo gênero – a Bahia –, como também pela predisposição para o
inaugural; o dar à luz, enfim.
Os palcos cariocas e suas revistas de ano retrataram inúmeros tipos
populares, dentre eles a baiana, encontrado também nos romances
da época através de personagens como Rita Baiana ou mesmo na
descrição do romance Memórias de um sargento de milícias, de Manoel
Antônio de Almeida (2004), que começa sua narrativa situando
historicamente que o mesmo se passa no tempo do rei, referindo-se
à permanência de D. João vi no Rio de Janeiro juntamente com a
corte portuguesa entre 1808 e 1821. Assim, citaremos um trecho um
pouco extenso deste romance para ilustrar a presença deste tipo no
imaginário social do Brasil desde os tempos do rei ao descrever, num
dia de procissão, a passagem de um rancho de nome As baianas.
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Queremos falar de um grande rancho chamado das – baianas –,
que caminhava adiante da procissão, atraindo mais ou tanto
como os santos, os andores, os emblemas sagrados, os olhares
dos devotos, era formado este rancho por um grande número
de negras vestidas à moda da província da Bahia, donde lhe
vinha o nome, e que dançavam nos intervalos do Deo gratias
uma dança lá a seu capricho.[...] Todos conhecem o modo por
que se vestem as negras da Bahia; é um dos modos de trajar
mais bonito que temos visto, não aconselhamos porém que
ninguém o adote; em país em que todas as mulheres usassem
desse traje especialmente se fosse desses abençoados em que
elas são alvas e formosas seria uma terra de perdição e de
pecado. Procuremos descrevê-lo.
As chamadas baianas não usavam de vestido; traziam somente
umas poucas saias presas à cintura, e que chegavam pouco
abaixo do meio da perna, todas elas ornadas de magníficas
rendas; da cintura para cima apenas traziam uma finíssima
camisa, cuja gola e mangas eram também ornadas de rendas;
ao pescoço punham um cordão de ouro ou um colar de corais,
os mais pobres eram de miçangas; ornavam a cabeça com uma
espécie de turbante a que davam o nome de trunfas, formado
por um grande lenço branco muito teso e engomado; calçavam
umas chinelinhas de salto alto, e tão pequenas, que apenas
continham os dedos dos pés, ficando de fora todo o calcanhar;
e além de tudo isso envolviam-se graciosamente em uma capa
de pano preto, deixando de fora os braços graciosamente
ornados de argolas de metal simulando pulseiras (ALMEIDA,
2004, p. 55-56).

Tempos depois, não seria tão elogioso o registro da presença das
baianas no centro do Rio de Janeiro por Machado de Assis, em uma
de suas crônicas na gazeta A Semana. Trata-se da abundância de tias
baianas na Rua Direita no final do século xix:
[...] dominavam as quitandeiras de um lado e, de outro, africanas e crioulas. Destas, as baianas eram conhecidas pela trunfa
– um lenço interminavelmente enrolado na cabeça, fazendo
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lembrar o famoso retrato de Mme de Staël. Mais de um Lord
Oswald do lugar achou ali a sua Corina. Ao lado da Igreja da
Cruz, vendiam-se folhetins de várias espécies, pendurados em
barbantes. Os pretos minas teciam e cosiam chapéus de palha.
Havia mais... Que é que não havia na rua Direita? (ASSIS, s/d,
p. 278).

Em direção contrária deste breve trecho de Machado de Assis está
a construção da personagem Rita Baiana em O Cortiço, de Aluízio de
Azevedo:
E viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia,
surgir de ombros e braços nus, para dançar. A lua destoldara-se
nesse momento, envolvendo-a na sua coma de prata, a cujo
refulgir os meneios da mestiça melhor se acentuavam, cheios de
uma graça irresistível, simples, primitiva, feita toda de pecado,
toda de paraíso, com muito de serpente e muito de mulher. Ela
saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as
ilhargas e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para
a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal num requebrado luxurioso que a punha ofegante; já correndo de barriga
empinada; já recuando de braços estendidos, a tremer toda,
como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite em
que se não toma pé e nunca se encontra fundo. Depois, como
se voltasse à vida, soltava um gemido prolongado, estalando
os dedos no ar e vergando as pernas, descendo, subindo, sem
nunca parar com os quadris, e em seguida sapateava, miúdo e
cerrado, freneticamente, erguendo e abaixando os braços, que
dobrava, ora um, ora outro, sobre a nuca, enquanto a carne lhe
fervia toda, fibra por fibra titilando (AZEVEDO, 1997, p. 67).

O teatro de revista – Oba!
O teatro de revista no Brasil surge em 185928, com As surpresas do Sr.
José da Piedade de Justino de Figueiredo Novaes, atinge o começo do
seu apogeu em 188329 com a revista O Mandarim, trazendo a dupla de

As donas do canto

as_donas_do_canto.indb 113

113

10/5/aaaa 10:23:38

irmãos maranhenses – os revistógrafos Arthur 30 e Moreira Sampaio.
Definida como uma forma ligeira de entretenimento, a revista musical
ou teatro de revista contém:
elementos da comédia clássica, da dança popular coletiva e
da dança interindividual dos salões aristocráticos, e dos autos
populares profanos, representados nas feiras municipais francas
da Idade Média, nos quais eventos do ano eram rememorados
em canções humorísticas e alegóricas (PAIVA, 1991, p.30).

Apesar de a revista não exigir em sua estrutura uma linha narrativa, o modelo luso que nos serviu de inspiração trazia como figuras
obrigatórias o compère e a comère. Já a revista de ano é uma criação
francesa, tendo como característica passar em revista fatos acontecidos no cotidiano durante o ano, costurados por um tênue fio de
enredo adornado por muitos personagens episódicos e/ou alegóricos,
que em cena cantam e dançam depois de um breve diálogo com o
personagem principal, que nunca sai de cena.
Esse gênero irreverente tinha como proposta artística passar em
revista31 os fatos cotidianos acontecidos durante o ano, emoldurados
por canções, mulheres bonitas com corpos e pernas bem torneadas,
muita fantasia e tipos que desfilavam uma infinidade de situações costuradas por um texto ágil e de fácil agrado. Este gênero contribuiu de
forma emblemática para a construção da intérprete/estrela no Brasil,
além da padronização do formato apoiados em modelos importados
da França, Itália, Portugal, Inglaterra e Espanha, e da considerável
quantidade de empresários, autores, diretores, técnicos e artistas em
sua grande maioria vindos de Portugal, e posteriormente da Itália,
França, Espanha e Argentina.
Influenciada inicialmente pelo modelo francês – particularmente
a partir da década de vinte – e transplantada de Portugal, a revista encontra no Rio de Janeiro ambiente perfeito para o seu florescimento.
Alimentada por um público formado em sua grande maioria por lusos,
espanhóis, franceses e italianos, exerce influências na construção de
um gênero que começava a dar mostras de brasilidade. Ao contratar
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artistas brasileiros para confecção dos libretos, canções, e atuarem
nos palcos como atores/cantores, coristas, que pudessem representar
tipos “brasileiríssimos”, os empresários lusos possibilitam a criação
de tipos, que tinham na caricatura pessoal o ponto forte, já presente
nas revistas portuguesas – diferentemente das revistas francesas, que
tinham como preocupação maior o espetáculo bem coreografado, com
números musicais costurando o frouxo enredo que servia para ilustrar
as pernas e corpos esculturais das vedetes.

Figura 1 – Virgínia Lane. Cedoc-Funarte [1940]
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A atuação destes empresários na contribuição e fomento deste
tipo de espetáculo que levava grandes públicos em cada audiência,
motivados pelo artista que mostrava no palco sua marca registrada,
pela música que ecoava pela boca do povo ou pelas partituras vendidas em cada esquina, ou ainda pelos revistógrafos famosos capazes
de captar situações curiosas de caráter político, social, cultural que
pudessem ir à cena, apesar por vezes da forte censura na época, foi
um dos fatores que corroborou para o surgimento desta intérprete/
atriz no cenário da música brasileira.
Paiva (1991) destaca que a população brasileira contabiliza, em
1890, 14.199.000 brancos (os índios e negros não contavam). Só no
palco do Rio de Janeiro neste período, das 137 companhias estrangeiras instaladas no país, 11 são inglesas. As temporadas constantes
destas companhias não só portuguesas como também italianas,
francesas, espanholas, etc, apresentavam em seu elenco cada vez
um maior número de estrangeiros, chegando a ponto de haver um
movimento no sentido de preservar dois terços do pessoal para os
artistas nativos.
O teatro de revista pode ser responsabilizado como grande fornecedor do mercado da música que, a partir de 1900, a casa Edison,
representante da fábrica Odeon no país, se encarregou da difusão.
No entanto, temos nos cafés cantantes e chopes berrantes outros
importantes meios de propagação e criação musical a partir do século xix, estendendo-se até meados da década de trinta do século
xx, tendo como um dos maiores representantes o Alcazar Lyrique,
de propriedade do francês Joseph Arnaud. A novidade chegada da
França trazia em sua bagagem, segundo Joaquim Manoel de Macedo
(1878), “teatro de trocadilhos obscenos, dos cancãs e das exibições
de mulheres seminuas” (apud tinhorão, 1998, p.213). Os diversos
setores ocupacionais gerados pela revista se tornam um espaço de
negociações de que tomam parte autores, diretores, empresários,
técnicos e artistas oriundos inicialmente de Portugal e, em seguida,
de espanhóis, italianos e franceses; os brasileiros, por sua vez, vão
tomando espaço em um segundo momento.
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Os tipos brasileiros retratados pelos revistógrafos nos palcos
nesta época por autores como Arthur Azevedo, Moreira Sampaio e
Oscar Pederneiras se inspiravam nos tipos comumente presentes
na paisagem urbana do Rio de Janeiro, diferentemente das revistas
portuguesas, que retratavam estes mesmos tipos de forma exótica,
deliberada ou involuntariamente.
Pelo visto, o ano de 1889 pode ser considerado um marco em vários
aspectos no que tange a construção de uma nacionalidade. A primeira
delas, sem qualquer grau de importância, se refere à proclamação da
República, no sentido de tornar o Brasil um país moderno e independente, na busca de um sentimento nativista e uma consciência
nacionalista. Nos palcos, observamos o surgimento de tipos que se
tornariam símbolos de nacionalidade, como a baiana, a mulata, o
compadre, o português, o caipira, dentre outros; além do aproveitamento do Carnaval como motivo nas revistas teatrais.
Nos palcos, o teatro musicado continua influenciando e sofrendo
influências, principalmente a partir da chegada da companhia de
Lisboa de Sousa Bastos, em 1892, com a revista Tim-Tim por Tim-Tim.
Como já apontado, a invasão da mão-de-obra portuguesa nos palcos
das revistas era incômoda para a “classe artística” de uma maneira geral, tendo em vista que faltava, além de know how, condições econômicas para enfrentar em igualdade de condições a concorrência européia,
visto que os portugueses e seus descendentes de primeira geração,
entre os habitantes do Rio de Janeiro, eram muito numerosos.
Entretanto, é com O Tribofe, de Arthur Azevedo, segundo críticos
do gênero, que o teatro de revista atinge sua plenitude dramatúrgica, contando no elenco com Ana Manarezzi, Xisto Bahia e Aurélia
Dellorme – segundo especialistas em revista, a precursora do teatro
rebolado, pois dançava maxixe com graça singular. Esta revista foi
um marco na dramaturgia brasileira, mas sua popularidade sequer
se aproximou daquela alcançada por Tim-Tim por Tim-Tim. Tanto no
palco quanto na plateia, a presença de portugueses era muito numerosa. Havia empresas que empregavam mais portugueses que nativos.
Como aponta Ruiz (1984):
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Essa presença maior de artistas, diretores e empresários lusos em
nosso teatro, nos nossos palcos, até quase a metade do nosso
século, uma predominância dos falares lusos na linguagem teatral, que só lentamente foi sendo deixada de lado, num trabalho
de quase cem anos de persistência, até que se impusessem os
modismos coloquiais nativos. (apud PAIVA, 1991, p. 106 ).

Este gênero teatral já se constituía num empreendimento bastante
lucrativo e tecnicizado. Com uma estrutura profissional administrada
por empresários donos de companhias, em sua grande maioria estrangeiros, uma indústria do entretenimento composta de revistógrafos,
coreógrafos, artistas, cenógrafos, coristas, compositores e maestros
trabalhavam para colocar em cena espetáculos que permaneciam em
cartaz com até mais de cem apresentações, sucesso absoluto para os
moldes da época. Quando o espetáculo não levava um grande público,
era imediatamente substituído por outro, basicamente com o mesmo
elenco. Companhias como a de Pascoal Segreto (italiana) Souza Bastos
(portuguesa), Madame Rasimi (francesa) ocuparam os palcos cariocas.
Enfim, era um dos negócios mais lucrativos da época.
O fato é que os grandes revistógrafos da época já carregavam na
tinta ao construir estes tipos tão bem recebidos pela audiência. Dentre
eles, destacamos um que se imortalizou e vem se re-processando ao
longo das décadas como um dos ícones de representação da sociedade
baiana/brasileira: a baiana.
Estudiosos do teatro de revista no Brasil afirmam que a subida no
palco do tipo a baiana acontece em 1890, com a estreia, a 26 de março,
no Teatro Variedades Dramáticas, com a revista musical A República,
de autoria dos irmãos maranhense Arthur e Aluísio Azevedo, cuja
trama era uma crítica ao establishment. Tendo como pano de fundo
o Rio de Janeiro, a peça tinha um prólogo e três atos divididos em 13
quadros, com peças de Charles Lecocq (autor de inúmeras operetas),
Offenbach (outro grande autor do mesmo gênero) e Francisco Manoel
da Silva, dentre outros, além do maestro Carlos Gomes e Adolfo
Lidner, este último, responsável pela compilação e regência do espe-
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táculo. Entretanto, apesar de grandes nomes da música dita erudita,
segundo os pesquisadores deste gênero, os números que obtiveram
maior sucesso foram as modinhas cantadas por Xisto Bahia, além
da atriz e soprano grega Ana Manarezzi32, cantando um tango que
o país inteiro aprendeu, As laranjas de Sabina. Pode-se afirmar que o
“tanguinho se constitui no maior sucesso popular de música divulgada
pelo teatro no fim do século xix” (paiva, 1991, p. 92) Esta mesma
peça foi gravada dez anos depois pela casa Edison, na voz de Manoel
Evêncio da Costa Moreira, conhecido popularmente como Cadete.
O tango interpretado por Ana Manarezzi tratava de uma arbitrariedade cometida por um delegado de polícia, que havia mandado prender a negra Sabina, baiana que vendia laranjas à porta da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro. Consta que, durante a passagem de
D. Pedro ii pela frente da Faculdade, os estudantes, em manifestação
de repúdio, atiraram-lhe laranjas. A polícia, então, prendeu a vendedora, em vez de os próprios estudantes, acusando-a de incitá-los a
este gesto. O caso resultou em passeata de protesto dos estudantes;
estes, empunhando suas espadas tendo na ponta uma laranja enfiada,
na porta da delegacia, exigiam que fosse solta a negra e demitido o
delegado. Reivindicações atendidas, a vendedora ambulante voltou
para o seu antigo posto e ainda foi glorificada no teatro e na boca do
povo, que cantou o tango durante um longo tempo. Vejamos uma
parte da canção, da autoria de Arthur Azevedo:
Sou a Sabina
Sou encontrada todos os dias
Lá na carçada da Academia de Medicina
Um senhor subdelegado
Home muito resingueiro
Me mandou por dois sordado
Retira meu tabuleiro
Ai!...
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Sem banana macaco se arranja
E bem passa o monarca sem canja
Mas estudante de Medicina
Nunca pode
Passar sem laranja da Sabina!
Os rapazes arranjaram uma grande passeata
E, deste modo, mostraram
Como o ridículo mata
Ai!...
As laranjas de Sabina. Arthur e Aluísio Azevedo (1999).

Barros (2005), estudioso da História da Cia. Negra de Revista,
aponta que o tipo da baiana estreou no Teatro de Revista efetivamente em 1898, tornando-se um personagem recorrente da revista,
dividindo juntamente com o compère e a comère, o português, o policial, o malandro,o coronel, o arsenal dos tipos indispensáveis a este
gênero de teatro ligeiro. Diz o autor:
Há certa controvérsia quanto à primeira baiana e quem representou, mas certamente foi uma européia, branca em qualquer
caso, e que deveria ser, desde o princípio, uma negra ou mulata,
para atender a fidelidade histórica, porque assim eram as baianas do Rio, com os seus tabuleiros armados nas vias principais,
constituindo-se em personagens importantes da cultura baianocarioca, tão especialmente forte na Capital Federal, por toda a
Belle Èpoque, e ainda depois. (BARROS, 2005, p. 28)

Lafayete Silva (1989, apud Barros, 2005, p. 29) aponta a brasileira
Aurélia Dellorme, nome artístico de Constância Cândido Cardoso
Sanchez, como a primeira baiana/brasileira a se apresentar nos palcos cariocas na Cia. Dias Braga, no Teatro Variedades Dramáticas,
em 1889, estrelando a revista O Bendegó, de Oscar Pederneiras e
Figueiredo Coimbra, referente ao famoso meteorito caído no ser-
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tão baiano. Contrariando a informação contida em Barros, Paiva
(1991, p.88-89) atribui este feito a Rosina Bellegrandi. Para este
último, Aurélia Dellorme assumiu o papel criado pela colega e rival
Bellegrandi no Teatro Recreio, em fevereiro de 1900, depois de superar cem apresentações na primeira montagem. Aurélia, então, poderia
ser considerada
A criadora do teatro rebolado, mais tarde enriquecido com
estrelas do tipo de Ana Manarezzi, Déo Maia, Aracy Cortes
e Eloína, sabendo tirar lundu, maxixe ou samba não somente
no pé como também nas ancas. [...] A celebridade de Aurélia
advinha dos quadris avantajados que possuía, nádegas de tanajura, que ela utilizava com maestria e muita graça (PAIVA,
1991, p.79).

Neste sentido, Giacominni (1992), aponta, baseada em entrevistas
a candidatas a mulata profissional em espetáculos contemporâneos,
que um dos pré-requisitos para a obtenção do certificado é ter “o
corpo de violão” que se configura por determinados contrastes de
volume – cintura de vespa e a parte inferior e traseira do corpo, tem
que ser “grandinha e empinadinha” (relato de uma das entrevistadas).
Assim, a própria criação do tipo a baiana se confunde por vezes com
a criação da mulata.
Considerando sua especial importância neste processo, destacamos alguns elementos do perfil de uma artista singular da história
da revista, vinda das terras de Homero.
A figura da atriz grega Ana Manarezzi, que aparece nos elencos das
revistas “nacionais”, consta pela primeira vez em dados imprecisos
obtidos na revista Mercúrio, de autoria de Arthur Azevedo em 1887,
cujo elenco era composto de nomes já consagrados como Xisto Bahia
e Correia Vasquez, um dos maiores comediantes da época, além do
maestro Adolfo Lindner.
Ainda em 1887, Ana Manarezzi sobe ao palco para mais uma atuação na revista de nome Cobras e Lagartos, da autoria de Augusto
Fábregas. Este espetáculo estreou em 17 de dezembro do mesmo

As donas do canto

as_donas_do_canto.indb 121

121

10/5/aaaa 10:23:39

ano e, segundo críticas da época, a peça era menos venenosa do
que se anunciava.
Em 3 de janeiro de 1888, como se vê, não muito tempo depois,
Ana Manarezzi sobe ao palco em outra revista da autoria de Arthur
Azevedo e Moreira Sampaio: O Homem. Mais uma vez, a atriz e
cantora integra o elenco ao lado de Xisto Bahia, Augusto Mesquita e
João Colas, com partitura contendo motivos de Offenbach e Suppé e
música popular do Norte.
Também em 1888, a nossa “grega-baiana” sobe mais uma vez ao
palco para encenar a revista Fecha! Fecha!, de Soares de Sousa Jr, tema
que se referia ao horário estabelecido para o fechamento do comércio.
Depois deste espetáculo, a atuação de La Manarezzi na revista que
iria transformar sua atuação num marco da dramaturgia com a “sua”
Sabina das laranjas em 1890. Em 1891, aparece na revista de Arthur
Azevedo Viagem ao Parnaso, com peças de Adolfo Linder, Franz von
Suppé, Offenbach e outros, ainda num certo descaso com relação ao
que era “unicamente nacional”. Neste sentido, dava-se um jeito de
equilibrar o local com o importado.
Enfim, o estudo da figura da baiana nos permite afirmar que a
construção da identidade baiana/brasileira passou inclusive pelo
talento de uma grega que se vestiu de baiana e vendedora de laranjas
na revista República... Isto nos oportuniza retomar o tipo a baiana
também nesta perspectiva das artes cênicas.
Colocadas estas notas sobre a importância das tias baianas e do
teatro de revista, bem como as interseções entre suas trajetórias.
Traçamos dois perfis especialmente relevantes aos efeitos de nossa
construção. Trata-se de Araci Cortes e Carmem Miranda.

Araci Cortes, ou simplesmente, Linda Flor
Nascida no Rio de Janeiro em 31 de março de 1904, Araci Cortes entra
para o teatro de revista em 31 de dezembro de 1921, no Teatro Recreio
na Companhia de João de Deus.
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A novata Araci, em cinqüenta dias, tomara parte em três revistas diferentes, numa das quais conhece Sinhô que seria autor
de um dos seus maiores êxitos como intérprete, em todos os
tempos – Jura! Fora, sem dúvida, uma estreia auspiciosa e
definitiva (RUIZ, 1984, p. 32).

Podemos observar que o teatro de revista se configurava como um
grande veículo de concentração e difusão de artistas e seus respectivos produtos como a voz, a canção, o corpo, o dom que era aplaudido efusivamente pela audiência que comparecia às apresentações.
Araci surge para o grande público num momento singular. Em 1922,
comemora-se o centenário da Independência, além de acontecer a
Semana de Arte Moderna; esta, ironicamente, deixa de fora uma das
manifestações artísticas de caráter mais nacional na época: o teatro de
revista. A primeira transmissão radiofônica do País, em 7 de setembro
do mesmo ano, dá o pontapé inicial para capturar o discurso sonoro
da brasilidade. As ondas do rádio se constituem, então, como veículo
que se transformaria em grande fenômeno de comunicação de massa,
configurando um novo momento no cenário cultural nacional.
Outro elemento de fundamental importância na construção da
estrela/intérprete brasileira que começava a se plasmar foi a chegada
da companhia francesa Ba-ta-clã, dirigida por madame Rasimi, nos
palcos cariocas. Sua inovação vinha de trazer algo de novo para os
palcos brasileiros: a féerie, onde a fantasia era primordial, associada a
corpos praticamente nus, exibidos em pernas longilíneas e nuas, sem
as grossas meias cor da pele como normalmente eram usadas pelas
coristas brasileiras.
Neste sentido, novos padrões estéticos se sobrepõem às coristas
roliças e generosamente dotadas que passam a ser chamadas de girls.
Assim:
Com esse novo figurino, a revista cresce, pois não abre mão
de seus textos espirituosos e da contundente crítica política,
agora emoldurados por fantasia cuidada e renovadas exigências

As donas do canto

as_donas_do_canto.indb 123

123

10/5/aaaa 10:23:39

quanto à participação feminina. É o começo de uma excelente
fase para o gênero, fase que iria exigir novos talentos. Araci
Cortes não podia ter escolhido melhor ocasião para a sua triunfal entrada em cena (RUIZ, 1984, p. 39).

É o começo do surgimento da estrela nos palcos brasileiros, que,
“copiando” os modelos francês, espanhol e italiano (a Cia. Velasquez
aporta no Rio de Janeiro vinda da Espanha em 1923, trazendo em sua
bagagem proposta artística semelhante), busca construir sua singularidade a partir do padrão importado. As trocas culturais nos palcos
continuam não só no que se refere à forma das coristas e solistas se
apresentarem; o papel das coristas assume outras funções que não se
resumem unicamente em passos em conjunto, mas em coreografias
elaboradas que só um corpo com predisposição e dom, na acepção
de Morin (1987), podem dar conta. Araci então se revela como uma
artista ideal para reproduzir o protótipo importado, imprimindo, no
entanto, toda a graça e malemolência presente em sua performance.
Assim, torna-se uma atriz e intérprete de grande estofo, atuando
em papéis cômicos e cantando e dançando “cheia de dengues e pernosticismo” (ruiz, 1984, p. 44). Apresentando raro talento para a
dança, torna-se uma grande divulgadora do sapateado norte americano difundido por algumas atrações estrangeiras que por aqui se
apresentavam e mais tarde seria visto nos primeiros filmes sonoros
norte americanos. Estes, além do sapateado, traziam em suas telas
ritmos e canções como o ragtimes, foxtrotes e shimmies, convivendo
com choros, maxixes e sambas.
Convivia-se assim, nos palcos, num hibridismo cultural (canclini,
2003) com gêneros musicais de caráter nacional e estrangeiro, que
através do teatro de revista – já que o rádio ainda não atingia as grandes massas – se fazia presente interpretado por uma quantidade infinita de artistas nacionais e estrangeiros que, cambiando informações
musicais, proporcionava nova síntese no gênero.
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O Carnaval foi outro fator importante para o teatro, cujos
autores e empresas transformavam em veículo de sucesso o
que o povo iria cantar nas ruas durante a folia. Isto provocava
uma corrida crescente de compositores que queriam ver a sua
música interpretada pelos ‘astros’ da época, garantia inicial de
sucesso definitivo (PAIVA, 1991, p. 50).

Figura 2 – Araci Cortes
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Assim, começam a despontar compositores do porte de Sinhô, que
só no Carnaval de 1925 apresentou cinco sambas nos palcos dos teatros. Um deles foi Dor de cabeça, que, mesmo depois da folia momesca,
continuou divulgado pelos palcos das revistas.
Estas peças musicais transitavam em diversos ambientes indo dos
teatros para as ruas em diversos gêneros como a marcha – este sempre com muito sucesso no período do Carnaval - repleta de alusões e
críticas a acontecimentos do momento. Assim o cotidiano ia sendo
passado em revista, não mais nos palcos dos teatros, mas também nas
ruas, já em forma de peça musical, seja em formato de partitura, seja
na boca do povo, alastrando-se de forma vertiginosa.
Se o espetáculo do teatro ligeiro era considerado pelos intelectuais
da época um gênero menor, sem profundidade, unicamente feito para
divertir com graça, música, luz e cores, e obviamente com mulheres
bonitas no elenco, sua relação com o Carnaval configurava, assim, um
binômio perfeito para o mercado da música.
Temos então o ambiente ideal para o surgimento da estrela/vedete
com plumas, as pernas à mostra, pela influência das companhias de
Velasco (espanholas) e Madame Rasimi (francesa).Com esta empresária, vem a estrela da companhia, a vedete Mistiguetti, provocando na
população masculina carioca um inusitado rebuliço. Arma-se, então, a
companhia rival brasileira, a Tro-lo-ló. “Além das girls havia a necessidade, desde logo, de escolher uma ‘estrela’, a primeira figura feminina
da companhia, alguém marcante, decisiva, dona de interesse popular,
sucesso garantido a partir do nome na fachada” (paiva, 1991, p. 62).
O nome de Araci Cortes foi o escolhido para estrelar a companhia
de Jardel Jércolis e de José do Patrocínio, uma vez que a vedete era
portadora dos predicados enumerados acima. Estreia com estrondoso
sucesso, carregando para o palco todos os adjetivos que a faziam uma
estrela. Parte então para criar sua própria companhia, tornando-se
assim artista/empresária, gerenciando-a numa longa trajetória no
teatro de revista com sucesso bombástico no final da década de 30,
enquanto, nas ondas do rádio, lançava e regravava em discos sucessos
de autores que consagrou. É o caso das canções Jura! e Ai iô iô33 .
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De sua performance entre 1922 e 1961, atuou em 153 espetáculos
musicais, entre revistas, burletas e operetas. À frente de sua companhia, realizou turnês de sucesso também em Portugal, França e
Argentina. Atuou também em programas de rádio. Dizendo-se cansada do teatro e das atividades artísticas em geral, retira-se de cena
em 1942, retornando dez anos depois, em virtude da insistência do
empresário Miguel Khair.
Pode ser interessante ler um testemunho da reação da plateia
diante destas duas grandes representantes do teatro musicado:
Viu, então, o público, duas versões distintas da estrela: a vedete
emplumada, maliciosa, capaz de descer com donaire as célebres
escadas que tanto valorizavam as aparições de Mistiguett; e a
estrela da revista autenticamente à brasileira, dominando nos
seus sambas, sapateando e capaz de fazer qualquer papel, do
dramático ao mais extremo cômico (RUIZ,1984, p. 206).

Araci contribuiu para imortalizar autores do porte de Assis Valente,
Noel Rosa, Sinhô, Vicente Paiva, e outros. Foi homenageada por este
último com um samba que arremata a sua vida nos palcos, transcrito
em Ruiz (1984, p. 206).
Nasci sambista
Nasci artista
E até hoje
Não me arrependi
Público amigo
Que não me esquece,
Quem te agradece
É a Araci!

Aclamada pela crítica e pelo público, Araci Cortes torna-se uma
grande representante do teatro musicado e da música brasileira, servindo inclusive de modelo para grandes nomes, a exemplo de Carmem
Miranda.
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Carmem Miranda: a Pequena Notável
Maria do Carmo Miranda da Cunha nasceu em Várzea de Ovelha,
Portugal, em 9 de fevereiro de 1909. Seu pai, José Maria Pinto da
Cunha, barbeiro de profissão, imigrou para o Brasil no mesmo ano.
No ano seguinte, sua mãe, Maria Emília, também vem ter ao Brasil
com as filhas – a pequena Carmem, com apenas 18 meses de idade, e a
filha mais velha, Olinda. A família cresceu por aqui com o nascimento
de mais quatro filhos, inclusive Aurora.
Com 15 anos, Carmem começa a trabalhar como balconista numa
loja de roupas femininas. Mais tarde, aprende a confeccionar chapéus,
o que lhe foi muito útil na confecção dos seus trajes.
Desde pequena gostava de cantar nas festinhas de amigos e
acompanhava os programas através do rádio. Uma de suas artistas
favoritas, e a quem mais gostava de imitar, era Araci Cortes.
Descoberta por Josué de Barros, depois de interpretar uma canção
de sua autoria num festival beneficente, estreia em disco com duas
canções deste autor. Só faz sucesso, entretanto, ao gravar Ta-hí - pra
você gostar de mim, de Joubert de Carvalho, com 36 mil cópias vendidas. Carmem se lança para a indústria da música e do cinema em 1932,
com a estreia do filme Carnaval cantado no Rio.
Desde o seu primeiro sucesso, Carmem consolida sua carreira no
Brasil34 de maneira inusitada. Em apenas nove meses de sucesso, de
janeiro a setembro, a gravadora Victor, à qual pertencia, lhe dera mais
“28 músicas – quatorze discos – para gravar. Era um investimento
inédito de uma gravadora brasileira numa só artista. Significava que
a cada dezoito dias de 1930, saía um disco novo de Carmem Miranda”
(castro, 2005, p.60).
O que mais interessa no perfil de Carmem, aos efeitos desta pesquisa, é sua identificação com o tipo da baiana. Vamos, então, à sua
parceria com Dorival Caymmi.
O cantor e compositor baiano ilustra no filme Banana da terra,
através da voz de Carmem Miranda, a canção O que é que a baiana
tem?. Sua descrição de toda a indumentária da baiana começa pelo
torço. Assim, imortaliza-se não só o traje, mas a própria performance
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da pequena Carmem. Pesquisadores afirmam que foi Caymmi quem
ensinou os trejeitos e olhares maliciosos contidos na performance de
Carmem a partir da gravação desta canção. Eis a letra da canção.
O que é que a bahiana tem?
Que é que a bahiana tem?
Tem torço de seda tem.
Tem brinco de ouro tem
Corrente de ouro tem
Tem pano-da-costa tem
Tem bata rendada tem
Pulseira de ouro tem
Tem saia engomada tem
Sandália enfeitada tem
Tem graça como ninguém
Como ela requebra bem.
Quando você se requebrar caia por cima de mim
Caia por cima de mim, caia por cima de mim
O que é que a bahiana tem?
Que é que a bahiana tem?
[...]
Dorival Caymmi. O que é que a bahiana tem (1939).

Com o sucesso da música de Dorival na voz de Carmem, ocorre um
fenômeno bastante curioso de intercâmbio cultural. O primeiro deles
se refere à emigração do compositor baiano para o Rio de Janeiro,
levando consigo elementos para a construção de uma identidade
cultural bastante singular, não só na forma de compor, mas, principalmente, nas temáticas: o mar, o pescador e seu ambiente, a festa, a
religião, a culinária, o samba, o dengo, a malemolência e sensualidade
da mulher baiana etc.
As donas do canto
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Já o mineiro Ary Barroso, que seria o compositor escolhido com a
música Na Baixa do Sapateiro e Boneca de pixe, recusara-se a participar
com suas músicas no filme no último instante, por não concordar
em receber apenas os honorários de cinco contos de réis que haviam
sido combinados. O mineiro pleiteava dez contos de réis. O produtor
americano Wallace Downey, “um americano que vivia no Brasil havia
pelo menos dez anos, considerou absurda a pretensão de Ary Barroso
e recusou pagar o que o compositor pedia” (caymmi, 2001, p. 129).
O compositor Aloysio de Oliveira resumiu assim o significado destes
encontros:
Este incidente mudou definitivamente o destino de três pessoas:
o de Caymmi, o de Carmem e o meu. O Caymmi conheceu o
seu primeiro sucesso, partindo para muitos outros. A Carmem
se apresentou vestida pela primeira vez de baiana no Cassino
da Urca logo a seguir foi contratada para a Broadway. E eu,
com o Bando da lua, que se apresentou pela primeira vez junto
com Carmem no Brasil, também parti para os Estados Unidos.
Graças ao Ary Barroso (CAYMMI, 2001, p. 129).

Stella Caymmi (2001), entretanto, contrariando o depoimento de
Aloysio de Oliveira, afirma que Carmem já havia se apresentado no
Cassino da Urca, em dezembro de 193835, vestida de baiana, cantando
Na Baixa do Sapateiro36 . A diferença entre sua primeira aparição com o
referido traje é que, até sua primeira aparição, o traje era unicamente
decorativo, tornando-se, a partir do samba de Caymmi, “parte indissociável da personalidade artística da Pequena Notável (p.130).
Sua “descoberta” pelo citado magnata se deu no Cassino da Urca.
O traje vestido pela cantora foi o mesmo usado no filme Banana da
Terra, cuja saia foi confeccionada com o auxilio de um figurinista. Por
que Carmem se apresentou mais uma vez vestida de baiana? E de onde
teria surgido este traje estilizado desta figura que a imortalizaria?
Primeiramente, seria interessante relatar que a baiana de Carmem
foi inspirada na letra da canção de Dorival Caymmi – O que é que a
baiana tem? –, cujo conteúdo descreve com detalhes, da cabeça aos
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pés, como se veste uma baiana, começando pelo torço usado na cabeça, que tanto pode servir para enfeitar como para cobrir as filhas de
santo iniciadas nos cultos de candomblé – que têm a cabeça raspada.
Ao mesmo tempo, esta indumentária indica, conforme o modo que é
dobrado no candomblé, divindades e hierarquias carregadas não só
nos seus trajes, mas no seu jeito de ser e interpretar singularidades.
Neste sentido, considerando a música popular brasileira como um
processo híbrido de organização de narrativas identitárias, o relato
acima pode nos servir de ilustração para afirmar que a brasilidade se
processa de forma fluida e múltipla (hall, 2002), em trânsito constante (gilroy, 2001), bem como sincrética (canevacci, 1996). Mais
uma vez percebemos, portanto, que esse texto identitário se constrói
não unicamente por baianos, e muito menos por brasileiros.
Por outro lado, a baiana “estilizada” criada por Carmem Miranda
difere e muito das pinturas capturadas pelo olhar de Jean Baptiste
Debret37 e de Johan Moritz Rugendas, representando cenas cotidianas da paisagem brasileira do século xix, tendo nestas representações
a presença do traje da baiana38, bem antes, portanto, deste traje ser
capturado pelas imagens exibidas nas salas de projeção; bem como
das descrições contidas nos romances O cortiço e Memórias de um
sargento de milícias.
Entretanto, Carmem não deixa de se constituir numa representante autêntica desta figura, mesmo sem manter qualquer vínculo
com a tradição religiosa afro-baiana. Neste sentido, a baiana (re)apresentada por Carmem, tanto nos filmes quanto em shows no Brasil e
nos Estados Unidos, se configura numa bricolagem, numa re-invenção.
Para a construção de “sua” baiana, a artista utiliza tecidos brilhantes
e de brocados, numa referência muito próxima àquelas das estrelas
de cinema de Hollywood; em lugar de batas rendadas, faz uso de mini
blusa com a barriga de fora, sem, no entanto, mostrar o umbigo; em
lugar de sandálias de dedos, “sobe” em saltos tipo plataforma para
compensar sua baixa estatura – 1,55 cm! Vejamos então, mais um
pouco da trajetória da Pequena Notável.
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Figura 3 – Carmem Miranda no Magazine Sunday Mirror (July, 1939)
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A construção do sucesso de Carmem Miranda como uma das
grandes intérpretes do Brasil não foi como se divulgou durante muito
tempo, uma “invenção” da política da “boa vizinhança”39 dos Estados
Unidos com os países da América Latina, que, através do cinema,
contribuiu de forma caricata para uma polêmica erotização da mulher latino-americana. Sua aparição na indústria cinematográfica de
Hollywood proporcionou aos espectadores tomarem conhecimento não
só dos sucessos musicais veiculados, mas pela vida pública e privada
dos astros e estrelas que alimentavam a indústria do entretenimento
com suas fofocas e fãsclubes, tornando-se assim um dos primeiros
ídolos brasileiros produzidos pelos meios de comunicação de massa.
Carmem contribuiu de forma emblemática para a divulgação da música
brasileira, bem como dos “tipos” estereotipados das mulheres latinoamericanas, como também no que se apresentaria como mais próprio
do Brasil, configurado nos trajes, malícia, alegria e performance que
a transformaria na brasileira mais famosa do século xx. Sua carreira
nacional e internacional é uma referência de singular importância
para a compreensão do processo de construção do sucesso.
A mudança do sistema de gravação mecânica para a elétrica foi outro fator relevante. O rádio, como um veículo de integração nacional,
proporciona o surgimento de uma nova geração de intérpretes e compositores, que contribui de forma determinante para o surgimento e
difusão da música popular brasileira.
Carmem Miranda reinou no Brasil e nos Estados Unidos dos anos
trinta aos cinquenta do século xx, trazendo-nos uma baiana estilizada
impressa nas fotos, revistas, filmes e discos da época que deram origem
a este emblema de brasilidade-latinidade. Desde o seu sucesso com
Ta-hí, em 1930, até a sua partida para os Estados Unidos nove anos
depois, quando foi convidada pelo magnata do show-business norteamericano Lee Schubert, Carmem soube transmitir com graça, talento
e outros atributos a brasilidade latino-americana que tinha como lugar
de origem a Bahia e sua referência de mulher nativa, a baiana.
Sua trajetória artística se confunde, por vezes, com a própria
representação da figura da baiana imortalizada pela artista, que, ao
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longo deste movimento, vem se transformando também com a ajuda
de figurinistas de Hollywood. Estes a transformam pouco a pouco
em rumbeira, e os famosos turbantes de frutas, em monumentos
ambulantes com motivos que passavam de pequenas sombrinhas,
pirulitos e até um farol (substituído imediatamente por outro motivo,
por parecer em determinados ângulos um símbolo fálico) carregado
de brilhos e pedras. A interpretação de sambas, marchinhas e emboladas provocou na artista o “estigma da cantora/atriz latina cômica e
destemperada” (castro, 2005, p. 284).
Por outro lado, pela leveza e destreza com que se equilibrava nas
sandálias-plataformas de 13 cm, além dos turbantes e todo o traje,
era considerada exímia dançarina. Assim, a “baiana” construída por
Carmem ao longo de sua trajetória se revela para o mundo como uma
embaixadora do samba, segundo declarações da própria aos jornais
da época: “Eu quero que o americano conheça o samba e compreenda
que o samba não é rumba” (castro, 2005, p.97).
Neste sentido, a artista já apresentava uma preocupação em distinguir um ritmo desconhecido ainda para o mundo, de forma a torná-lo
singular e territorializado, que pode ser observado também através
da letra de Al Dubin em inglês e espanhol, traduzida por Aloysio de
Oliveira para o português, que conservou a palavra espanhola pregoneiro e o refrão inglês na canção South american way, com melodia de
Harry Warren. Paradoxalmente, esta canção “recebeu uma pequena
transfusão de samba pelo Bando da Lua40 para disfarçar o rebolado
rumbeiro” (castro, 2005, p. 205).
Assim, a Brazilian bombshell41 se lança nos palcos e tela americana
com um repertório preparado especialmente para a sua revista musical
de estreia, Streets of Paris, formada pelas canções South American Way,
O que é que a baiana tem?, Touradas em Madri e a embolada Bambu de
bambu. Durante esta última, em pré-estreia em Boston, com apenas
seis minutos de apresentação, a artista arranca aplausos e críticas que
a fazem fechar o ato da revista, fato considerado quase inédito para
uma apresentação tão rápida.
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Assim, Carmem se torna uma “febre” para os empresários, que a
transformam em garota propaganda de produtos como um carro da
Ford, creme dental Kolynos e cerveja Rheingold, além de sua indumentária se tornar moda, exibida nos manequins com seu rosto e gestos
das vitrines da loja Saks, cujas poses foram dirigidas pela própria
para o vitrinista.
Não somente os empresários42 e publicitários exigiam a presença
de Carmem. A imprensa também fazia o seu papel no sentido de
solicitar entrevistas e fotos para publicação. Em seis meses, desde a
sua chegada aos eua, subiria profissionalmente ao palco 416 vezes.
Com o excesso de trabalho, suas noites de sono ficavam cada vez mais
comprometidas, chegando por vezes a duas horas, fato que contribuiu
para a dependência de substâncias psicoativas43, o que levou ao seu
falecimento em agosto de 1955, quando contava 45 anos.
Por outro lado, o público norteamericano via a artista muito mais
como uma comediante do que como uma cantora de discos, o que
a levou a uma produção cinematográfica de 14 filmes, muito mais
expressiva que a discográfica – 16 discos –, considerando que os discos
continham duas canções, boa parte destas interpretada nos filmes.
Em seis anos de contrato com a Fox, de 1940 a 1946, a artista atuou em
dez produções cinematográficas; no Brasil, atuou em seis; trabalhou
depois como free lancer em outros longas e shows.
Sua maior preocupação era enaltecer a música popular brasileira,
adornada pelo traje de baiana que, a cada produção cinematográfica, se assemelhava a uma rumbeira pelas mãos da figurinista de
Hollywood Ivonne Wood, descoberta pela artista. Ironicamente,
quando a artista coloca enfim a canção O que é que a baiana tem?
no filme norte-americano Serenata Boêmia, rodado entre 1943/1944,
enverga a roupa de rumbeira. Assim, sua preocupação em enaltecer e diferenciar o Brasil dos outros países latinos servia cada vez
mais para estereotipar – Hollywood era especialista nisto – os tipos
interpretados pela artista, carregados de comicidade em nomes que
se confundiam com mexicanos tais como Chiquita, Rosita, dentre
outros, que retratavam as latinas como mulheres instáveis e infantis,
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de temperamento forte e sempre com ombros de fora, falando alto
e rápido, incendiárias. Assim, declarava a própria Carmem para um
amigo: “Antes de o pessoal no Brasil desgostar dos meus filmes, eu já
me aborreço com eles” (castro, 2005, p.377).
A artista era muito bem informada sobre o que se publicava no
Brasil a seu respeito e quanto à sua participação estereotipada nos filmes em que atuava. Por outro lado, não era a única a quem Hollywood
tratava assim. Fred Astaire seria sempre o dançarino que atuava, não
o ator; Laurence Olivier jamais seria um cowboy, e sim sedutor. Por
outro lado, a artista sabia que seu potencial não seria bem aproveitado
na Fox, e muito menos em qualquer outra companhia cinematográfica
americana. Assim, mesmo percebendo que estava se exaurindo, a artista se afunda cada vez mais em contratos e turnês exaustivas que a
levam a diversas estafas, que culminam em sua morte.
Ao tempo em que a estrela sobe, existe um preço a pagar que a
indústria do entretenimento cobra alto. Neste sentido, na busca
incessante da artista de enaltecer e divulgar o que para ela seria o
símbolo da identidade brasileira, reforçada pela ideia de brasilidade
dos norteamericanos, empenha-se cada vez mais em se tornar uma
profissional perfeita, sempre pronta a honrar os inúmeros compromissos assumidos, mesmo que para isto sacrifique a sua saúde. Por
outro lado, é importante observar que a trajetória de Carmem nos
Estados Unidos não se apresenta para o leitor desavisado de forma tão
ingênua quanto possa parecer. A artista, ao optar em embarcar para
os Estados Unidos, buscava sim um reconhecimento internacional
para o seu trabalho, bem como tornar-se a embaixadora de música
popular brasileira para os norteamericanos. A padronização imposta
pela indústria do entretenimento no sentido de veicular a imagem da
mulher latina, não importando se vinha do México, de Cuba ou do
Brasil, servia para divulgar um tipo criado pelos cosmopolitas yankees
para retratar a mulher dos trópicos, cheia de sensualidade e luxúria,
mas também difícil de ser “domada”; nem por isto, menos atraente.
Esta imagem não se plasma tão somente pelos “vizinhos civilizados”. Em nossa terra brasilis, os compositores brasileiros também se
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incubem de divulgar a imagem da mulher brasileira de forma estereotipada, estigmatizada, seja pela cor, seja pela sensualidade, seja ainda
pela malícia, dentre outros predicados.
Colocadas estas reflexões sobre tantas baianas, é possível, então,
ensaiar uma compreensão mais geral sobre o perfil que se constituiu
em torno deste tipo, tanto no teatro de revista como, logo depois,
no cinema.

Quem é mesmo a baiana consagrada na ribalta?
A constituição da baiana como personagem-tipo acontece diferentemente da forma como se deu com os outros personagens com que
os revistógrafos povoaram a paisagem urbana do Rio de Janeiro.
Contrapondo-se aos personagens-tipos cuja característica básica
é a personalidade frágil e rasa, a baiana tem personalidade forte,
mostrando-se decidida nas ações, além de carregar corporalmente
o “lado” brejeiro, a sedução, a malícia; enfim, era “capaz de todas as
habilidades do palco e exibicionista quase sempre, para não dizer também que era frequentemente a rainha do duplo sentido e da luxúria”
(barros, 2005, p.28).
A descrição anterior refere-se ao caráter, à personalidade do tipo
baiana. Sua aparência era outro fator importante em sua composição.
Inspirada na África Ocidental, no imaginário da tradição dos orixás,
a baiana vestia-se nos palcos com roupas cheias de rendas e babados;
enfeitava-se com colares44 de muitas voltas e cores (numa alusão aos
orixás), além de chinelas delicadas deixando os pés quase nus à mostra; na cabeça, turbantes.
Neste sentido, o traje da baiana apresentado nos palcos pode ser
considerado uma re-invenção do que era cotidiano na antiga capital
da província, bem como no Rio de Janeiro. Assim, a baiana, no palco,
torna-se estilizada, diferentemente daquela descrita por Caymmi
em O que é que a baiana tem?. Trata-se de uma re-invenção baseada
no mundo do entretenimento, cujo modelo podia ser visto pelos
tecidos brilhantes e glamourosos das estrelas de cinema, copiados
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ou mesmo trazidos pelas estrelas estrangeiras em suas companhias
de revista. Garcia (2004) aponta que a baiana de Carmem Miranda
não apresentava vínculo mais forte com a tradição baiana, além da
proximidade com o samba. Assim, Carmem imprime uma bricolagem
criativa, “acrescentando à sua baiana outras partes, outros pedaços
sem deixar de ser baiana, pois o que a priori a particulariza é justamente essa não unidade, essa diversidade proveniente de diferentes
origens” (p. 111).
O México também já teve sua baiana através do cinema norteamericano, representada pela atriz Dolores Del Rio no filme Voando para o
Rio, no ano de 1934, ao lado do ator brasileiro Raul Rolien, numa produção da rko, de Nelson Rockfeller, investindo no mercado latinoamericano (garcia, 2004, p.116). Antes, portanto, de Carmem Miranda se
tornar a maior representante do “tipo” no mundo. No entanto, é com
a Pequena Notável que acontece a estilização e a internacionalização
da indumentária juntamente com a personagem/tipo. Assim, o traje,
antes “estigmatizado como a indumentária que vestia as mulheres
negras” (p. 116.) invade os salões a partir de 1939, ganhando ascensão
social e registro nas páginas da revista O Cruzeiro, em 1940.
As bahianas [sic] tiveram maioria no Carnaval carioca. A sugestão de Carmem Miranda e seu sucesso em Nova York inspiraram as cariocas na escolha de sua fantasia. Em todos os bailes,
encontramos dezenas de bahianas com suas saias de roda e
balangandãs vistosos (apud GARCIA, 2004, p. 116).

Paiva (1991), por sua vez, aponta que a estilização do traje da baiana
e sua representação no palco se inicia na companhia portuguesa de
Sousa Bastos, que desembarcou no Rio de Janeiro em 1892 com a
revista Tim-Tim por Tim-Tim. No elenco, destacava-se a atriz espanhola Pepa Ruiz, que interpretava 12 papéis, dentre eles a baiana, que
cantava um lundu de nome Mungunzá, da autoria de F. de Carvalho,
com arranjo de Nicolino Milano. Estava criado o primeiro arquétipo
pelo teatro de revista no Brasil. Transcrevemos o seu comentário a
respeito do fato:
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Começou ali o império da baiana estilizada, iconizada, mumificada como símbolo da mulher do povo, mulata, mestiça de
raízes luso-africanas, analfabeta, mística, lasciva e familiar a cada
espectador até por atavismo: era o predomínio do espírito patriarcal da casa-grande. Daí a empatia imediata que despertava
na plateia, e desperta até hoje, mesmo nos mais sofisticados
shows. Literalmente, este pode ter sido o cerne de uma deturpação, de uma caricatura, de uma invenção que historicamente
apagou e substituiu para sempre a imagem real de um tipo
popular, a baiana de rua, vendedora de quitutes, na imaginação
e na consciência do homem comum. [...] O abstrato venceu o
concreto a partir do momento em que Pepa Ruiz levantou a
barra da saia e cantou as qualidades gastronômicas do prato de
milho com leite de coco, açúcar e canela. Manjar tropical de um
Baco moreno, ébrio de calor, de sexo olímpico? Baiana dengosa
de cultos sincréticos, carnações opulentas, cantares pitorescamente onomatopaicos a ouvidos europocentrados, meneios
luxuriosos, mistérios gestuais? Difícil precisar os porquês da
identificação imediata, eletrizante, da assistência com a baiana
branca fingindo de preta (PAIVA, 1991, p.107).

Vários pontos podem ser alinhavados no decorrer da citação.
O primeiro, quando o autor se refere à figura da baiana como uma
“mulher do povo”, analfabeta e mestiça de raízes lusoafricanas, no
sentido de se preservar este senso comum, como se a figura da baiana
não pudesse ser estilizada, como se fosse algo sagrado a preservar; os
estrangeiros, ao querer imitá-la, estariam cometendo um sacrilégio,
uma profanação a um tipo popular que se tornou praticamente um
mito. Na citação acima, afirma-se que “era o espírito patriarcal da casa
grande”. Ou seja, a mulher mestiça só poderia servir para a luxúria...
O autor coloca a imitação como o cerne de uma caricatura, de uma
invenção que historicamente apagou e substituiu para sempre a imagem real de um tipo popular que, por ser uma branca pintada de preto,
não poderia jamais servir de ilustração para uma cena deste tipo.
Ao mesmo tempo em que Paiva (1991) acirra os ânimos a respeito
desta “profanação”, ele mesmo responde quando afirma que se trata
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de uma “invenção”. Se se trata de uma invenção que foi substituída,
esta invenção continua acontecendo, atualizando-se de forma intermitente, seja na figura de outras “estrangeiras” como a própria Carmem
Miranda quase 50 anos depois, que além de reinventar a baiana, “reinventou os seus trajes, bricolados em novas versões de acordo com
tempo e espaço determinados” (garcia, 2004, p.111), seja mesmo em
brasileiras não baianas, como Clara Nunes, com uma indumentária que
chega mais próxima dos trajes tradicionais, seja ainda Ivete Sangalo
sobre um trio elétrico, numa bricolagem que funde a rumbeira com a
baiana também encontrada nas chanchadas da Atlântida.
Por outro lado, o que mais nos intriga em relação à asseveração do
autor citado é o fato de que, mesmo sendo uma invenção, o público
se identifica com o tipo; mesmo sabendo que, além de não estar em
cena uma baiana “autêntica”, ela ainda não é negra, ou seja, é branca
pintada de preto. E por que a audiência se encanta com a sua performance? Provavelmente porque existem sentimentos, sensações e
apropriações artísticas que não se explicam unicamente pelo senso
comum dos intelectuais convencionais e de certa faixa de público.
Outros fatores deverão ser levados em consideração, tais como o
talento, a graça, a picardia, a criatividade e principalmente, o dom na
acepção já apontada por Morin (1989).
Podemos afirmar que a baiana de Pepa Ruiz é menos autêntica do
que a de Ana Manarezzi, Aurélia Dellorme, Araci Cortes, ou mesmo
Carmem Miranda e tantas outras que subiram ao palco com a indumentária em questão? Segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira,
o vocábulo autêntica se refere “ao que é do autor a quem se atribui, de
origem ou qualidade comprovada, genuíno, legítimo” (1986, p. 202).
Como negar a autenticidade destas baianas/ não brasileiras se o próprio Paiva (1991) descreve e se intriga com o poder de hipnose provocada na plateia pela sua entrada em cena? Neste sentido é pertinente
buscar o que se convencionou caracterizar por tradição em autores
como Hobsbawm e Ranger:
Por tradição inventada entende-se um conjunto de práticas,
normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente acei-
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tas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar
certos valores e normas de comportamento através da repetição,
o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação
ao passado (HOBSBAWN; RANGER, 2002, p. 9).

A negra Sabina, interpretada pela cantora e atriz grega Ana
Manarezzi, é menos autêntica que a própria vendedora de rua que
serviu de protótipo para esta invenção? Mas como definir uma cultura inventada? Esta cultura estaria indissociável do desejo de ser
diferente, singular, único... A “baiana inventada” por Ana Manarezzi,
por Pepa Ruiz, por Aurélia Dellorme, pela nossa representante maior,
Carmem Miranda – com a ajuda inestimável de Dorival Caymmi – é
menos autêntica do que as baianas Daniela Mercury e Margareth
Menezes e Ivete Sangalo? No campo da música, o que diferencia estas
artistas é justamente a maneira com que cada um “inventa” o seu
fazer artístico, usando da criatividade.
Neste sentido, estas tradições não se reportam necessariamente
a um passado tão remoto e distante quanto podemos supor; por outro lado, não significa que estas mesmas tradições não tenham sido
construídas e formalmente institucionalizadas num passado recente
e se estabelecido com impressionante rapidez.
As tradições se processam na relação passado/comunidade/identidade, reconfigurando-se e convivendo com a modernidade. Paul Gilroy
(2001) propõe repensar o conceito de tradição discutindo a ideia de
afrocentricidade, reconfigurando o conceito de tradição e modernidade
não de forma excludente. A perspectiva que o autor apresenta para
as identidades negras se constitui no trânsito África-Europa-América
de maneira a apontar uma negritude não somente africana, mas
centrada no próprio trânsito pelo Atlântico. O centro da Negritude,
para Hall (2003) seria então o meio, na acepção mesma tanto de meio
geográfico/geofísico como de meio cultural e histórico.
O samba, eleito como um dos ícones centrais da configuração
identitária nacional brasileira, foi sendo criado concomitantemente
à sua nacionalização. Assim, o que é considerado hoje tradicional
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pode ter sido inventado ou mesmo construído paulatinamente pela
perseverança, pela repetição. Gilberto Freyre (1984), ao propor a mestiçagem brasileira como a síntese de um povo, via aí a possibilidade
de transformação constante e de adequação à diversidade. Neste
sentido, a fundamentação da nacionalidade brasileira no orgulho de
ser mestiço pode corresponder à representação do “tipo da baiana”
encenada nos palcos cariocas do final do século xix até os dias atuais
e que se constitui em pactos sempre renegociáveis. Ao se apresentar
pintada de preto nos palcos cariocas para representar a “nega Sabina”,
Ana Manarezzi, naquele momento, representava sim aquela baiana
homenageada; assim como a espanhola Pepa Ruiz, ao exibir nos seus
“requebros e maneiras” no lundu O mungunzá, trazia toda a graça e
sedução da mulher brasileira em construção.
Hermano Vianna (2002) traça, a partir do samba, uma construção
de identidade nacional brasileira:
Como todo processo de construção nacional, a invenção da
brasilidade passa a definir como puro ou autêntico aquilo que
foi produto de uma longa negociação. O autêntico é sempre
artificial, mas, para ter “eficácia simbólica”, precisa ser encarado
como natural, aquilo que “sempre foi assim” (p. 152).

Parece que o termo usado por Vianna – “autêntico como artificial”
– refere-se ao fato de ter sido uma invenção, ou mesmo uma “descoberta” de algo que já existia e que foi revelado para a comunidade
como algo antigo e ancestral. Vale ressaltar que este “antigamente” é
datado do final dos anos vinte do século xx. Neste sentido, as tradições podem ser modificadas com o diálogo dos setores populares e
eruditos. Segundo Canclini (2003, p. 204-20):
O popular não é monopólio dos setores populares [...] O popular não é vivido pelos sujeitos populares como complacência
melancólica com as tradições [...] a preservação pura das tradições não é sempre o melhor recurso popular para se reproduzir
e reelaborar sua situação.
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Continuando a discussão sobre a construção da estrela/intérprete
brasileira, indissociável da figura da baiana, ou ainda da mulata45,
não percamos de vista os tipos representados nos palcos das revistas
musicais, nos romances de Jorge Amado, nos quadros e gravuras de
Rugendas e Debret, nas fotografias de Pierre Verger, ou ainda nas telas
do argentino-baiano Carybé, e das mulatas de Di Cavalcanti, só para
citar alguns, bem como as personagens baianas exibidas nas chanchadas da Atlântida ou da Vera Cruz, ou ainda na teledramaturgia.

A representação da figura da baiana
pelos compositores
A representação da figura da baiana também está presente na obra de
compositores brasileiros de diversas gerações, tendo em Caymmi um
representante destacado. Para continuar usando o Buda Nagô46 como
referência, temos outros exemplos de elaboração, como a canção Lá
vem a baiana, que, ao descrever sua chegada, inicia mais uma vez descrevendo seu traje: Lá vem a baiana de saia rodada sandália bordada ...
Lá vem a baiana coberta de contas, pisando nas pontas [...].
Mais adiante, mesmo ao afirmar que ela pode “invocar o seu santo
e jogar o seu quebranto”, diz ele: não vou porque não posso resistir à
tentação se ela sambar. Continuando a descrição, Caymmi compara o
jeito de sambar da baiana com o diabo, dizendo: esse diabo sambando
é mais mulher, e que, com o samba no corpo da baiana, ele fica à sua
mercê. E seu eu deixar ela faz o que bem quer. Então, numa analogia à
Odisséia de Ulisses, que, para resistir ao canto da sereia, entope os
ouvidos dos escravos com cera e lhes pede que o amarrem ao mastro
do navio, o autor diz não vou nem amarrado porque sei, se ela sambar...
O Buda Nagô não conclui com discurso convencional; o resto do verso
é hum hum hum hum hum hum hum hum... Deixa, então, que o ouvinte
e/ou intérprete deduzam o que efetivamente acontecerá.
Assim, a figura da baiana em Caymmi, de maneira específica, e
da mulher na sua obra em geral, reflete um padrão de sensualidade e
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luxúria, mulatez e dengo também observados em Dora, rainha do frevo
e do maracatu; ninguém requebra nem dança melhor do que tu. Segundo
Chediak (1994), e outras fontes, Caymmi revela que Dora foi inspirada
numa passagem rápida por Pernambuco em sua primeira turnê nacional, em 1941. Pela frente do hotel em que ficou hospedado no centro
do Recife, passou num rancho em que lhe chamou a atenção a forma
com que uma das pastoras dançava. Dizia ele: no meu pensamento, te
vejo requebrando pra cá, ora pra lá, meu bem. Os clarins da banda militar
tocam para anunciar sua passagem. A Dora descrita por Caymmi já
não é baiana e muito menos dança samba; é uma pernambucana.
Diz ele: Dora, rainha do frevo e do maracatu, Dora rainha cafuza de um
maracatu. Mais adiante, localiza sua origem: Te conheci no Recife dos
rios cortados de pontes, dos bairros das fontes coloniais. Assim, além de
abordar a origem étnica de Dora – cafusa –, situa a rainha do frevo e
do maracatu geograficamente, além dos gêneros musicais em que a
rainha se mostra: o frevo e o maracatu de Recife.
Estes dois exemplos servem para ilustrar que não só a baiana
carrega em seu corpo, em sua dança, em seu jeito, os predicativos
da luxúria, mas, de maneira geral, a mulher brasileira, e de maneira
particular, a nordestina. O Caymmi buliçoso, malicioso, etnográfico
se revela em outras composições cuja figura feminina se encontra
presente carregada de double sens, ilustrada em composições tais
como O dengo que a nega tem, A vizinha do lado, Vestido de bolero, Balaio
grande e Acontece que eu sou baiano.
A malemolência do ritmo – e os próprios requebros e interjeições
verbais do cantor/autor – lubrifica a libido dos versos, que podem ainda
conjugar a mulher e a terra como única celebração. Em Balaio grande,
o duplo sentido impresso no samba de roda alude ao balaio da nega,
referindo-se à sua parte traseira, também denominada de cadeira.
Oi a nega do balaio grande
Oh do balaio
Oh do balaio grande
Oh do balaio
[...]
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No balaio dessa nega não se sabe o que é que tem
Essa nega tem segredo que não conta pra ninguém
Olha a nega...
Lá na feira aparece
Muito cesto e samburá
Mas balaio assim, ô nega!
Todos dizem que não há.
Nega do balaio grande. Dorival Caymmi e Osvaldo Santiago (1941).

Assim, Caymmi se refere aos atributos físicos da nega, apontando
os segredos não revelados, obscuros, escondido no balaio. Podemos
observar que o próprio tratamento conferido de forma jocosa à nega
não sugere conotação discriminatória, mesmo porque, na obra de
Caymmi, o elemento étnico não se apresenta como discussão. Nossa
etnicidade, como apontado em Moura (2001)47, soa naturalizada para
os outros brasileiros e para os não brasileiros:
A cor é um tema ou uma questão, o que não se vê em Caymmi,
porquanto a própria etnicidade não se colocava como questão
no seu tempo. E a cor como cromaticidade, pigmentação da
epiderme, coincide com a etnicidade na sua dimensão de estigma, ou seja, enquanto cor da pele. Contudo, tal como em
Caymmi, o natural – seja o moreno, o mestiço, o negro dito sem
problematização, seja o plural cromático – é percebido numa
atitude de êxtase e deslumbramento, e isto tem importância
fundamental no texto da baianidade (MOURA, 2001, p. 150).

Continuemos, pois, a ilustrar, nos cancioneiros do Brasil, a representação da figura da baiana, agora com Geraldo Pereira, que jocosamente põe em cheque a autenticidade da baiana na canção Falsa
baiana, gravada inicialmente por Ciro Monteiro em 1944. O autor,
sem jamais ter vindo à Bahia, inicia a canção anunciando que a baiana
que entra no samba e só fica parada, portanto, não samba, não mexe, não
bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca, não é verdadeira. Mais
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adiante, afirma que a verdadeira baiana é aquela que entra no samba
de qualquer maneira, que mexe remexe, dá nó nas cadeiras, deixando
a moçada com água na boca.
Retomando, o compositor afirma que a falsa baiana, quando entra
no samba ninguém se incomoda, ninguém bate palmas, ninguém abre a
roda, ninguém grita Oba!, salve a Bahia, senhor. Assim, a audiência não
se manifesta quando percebe que aquela é uma baiana falsa. Então, o
compositor enuncia o que a audiência gosta. Mas a gente gosta quando
uma baiana samba direitinho de cima embaixo, revira os olhinhos e diz:
eu sou filha de São Salvador. Assim, o “revirar os olhinhos”, o “sambar
direitinho” são características corporais para ser uma “autêntica
baiana”. A autenticidade da baiana, assim como a da mulata referida,
está no jeito de o corpo sambar e seduzir a audiência que percebe, pelo
jeito de corpo e do olhar, sua autenticidade, bem como da localidade.
Ou seja, a baiana autêntica teria que ser de São Salvador.
Além do corpo sensual, o olhar como construção da figura da
baiana é bastante presente em obras de compositores desta geração.
Sabemos que o jeito de “revirar os olhinhos” ensinado por Dorival
Caymmi, que se tornou uma das marcas registradas de Carmem
Miranda, pode ser considerado uma das características da construção
corporal da baiana/mulata.
Na canção Mulata assanhada, de Ataulfo Alves, registrada em 1968
na voz de Elizeth Cardoso, em gravação que se fez muito famosa com
Jacob do Bandolim, Zimbo Trio e o conjunto Época de Ouro, representa a mulata fingindo de inocente, tirando o sossego da gente, demonstrando toda a malícia contida no corpo, no jeito, no comportamento
da mulata que finge que não sabe que tem feitiço no olhar. Neste sentido,
o olhar também se configura como um dos códigos de sedução e de
construção desta baiana/mulata.
Ary Barroso, contemporâneo de Caymmi, pode ser considerado um
compositor que se esmerou em termos de temáticas baianas, imortalizadas também na voz de Carmem Miranda, como em No tabuleiro
da baiana, em dupla com Luiz Barbosa, em setembro de 1936; Quando
eu penso na Bahia, em dupla com Sylvio Caldas, em setembro de 1937;
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e Na Baixa do Sapateiro, em outubro de 1938, que contribuíram de
forma emblemática para a organização de referências da brasilidade/
baianidade. Contando as canções de Ary Barroso, num intervalo de
menos de dois anos, Carmem gravara mais de 7 canções “baianas”. Já
o tema sobre a mulata É luxo só, em parceria com Luiz Peixoto, pode
ser conferido, também, na gravação de duas baianas: Gal Costa, em
Aquarela do Brasil (1980), um álbum em homenagem ao autor e, mais
tarde, Rosa Passos, em Pano pra manga (1996). Aí, os compositores se
reportam à mulata dizendo que esta mulata quando samba é luxo só.
O samba, mais uma vez, como gênero genuinamente brasileiro, serve
para ilustrar a sensualidade de um corpo mulato, mestiço, não branco,
que quando todo seu corpo se embalança é luxo só. Mais do que balançar,
o corpo se embalança, numa alusão de que o balançar se refere mais
a sacudir do que propriamente a embalar, dando assim a ideia de
molejo; para usar um vocabulário mais musical e atual, é o swingue.
Mais adiante, os autores apontam que a mulata tem um não sei quê
que faz a confusão. Seria esse “não sei quê” alusão a um dom naturalizado para enlouquecer a audiência masculina “sem compaixão”? Ainda
mais adiante, os autores apontam exatamente o ponto do corpo que
provoca a confusão – as cadeiras. Assim, a mulata, quando mexe as
cadeiras e revira os olhinhos, tem a parte inferior, a traseira do corpo,
como um padrão que se estabelece pelo tamanho avantajado, que se
pressupõe um corpo “de violão”. Quanto aos olhos, é a audiência que
fica embevecida com “o requebrado (que) me maltrata”.
Neste sentido, a construção da identidade da baiana/mulata no
imaginário brasileiro/baiano e global passa pelo vetor da ideia de
abundância, pela cor, pela malícia do olhar, pelo suingue no corpo
e na naturalização em saber dançar samba, como apontado por uma
das entrevistadas de Giacominni (1992), que afirma: “se você já nasceu, já quer sambar”. Sendo assim, neste depoimento, saber sambar
seria intrínseco à pessoa, o que poderia ser extensivo ao que Morin
(1989) denomina de dom.
A esta altura, podemos observar que a construção da figura da
baiana se confunde com a própria construção da mulata, da morena,
da cabrocha, da nega, da cafusa, e em menor escala, da cabocla.
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Vejamos como o mineiro Ary Barroso representa a baiana/mulata.
Na canção No tabuleiro da Baiana, denominada originariamente de
batuque e não de samba, Ary Barroso descreve as iguarias contidas no
tabuleiro da baiana, que se confundem com o coração da baiana cheio
de sedução. Destacamos um trecho.
No tabuleiro da baiana tem
vatapá caruru mugunzá tem umbu pra ioiô
Se eu pedir você me dá
o seu coração seu amor de iaiá
No coração da baiana também tem
canjerê, sedução, ilusão, candomblé pra você...
Ary Barroso. No tabuleiro da baiana. (1936).

Assim, a representação da figura da baiana/brasileira na música
pode ser configurada sobretudo pela corporeidade, que também se
expressa na cor. Este corpo também pode ter um cheiro que exala
sensualidade e malícia. Isto também está presente na obra de Ary
Barroso, na canção Os quindins de Yayá, gravada por Emilinha Borba
e César de Almeida em 1954. Em Bororó, o corpo moreno, cheiroso e
gostoso o autor atribui ao pecado que tem cor – a cor morena.
Caymmi também utilizou artifício semelhante para dar conta da
receita impressa no samba-receita Vatapá, gravado por Gal Costa em
1976, num álbum dedicado ao compositor:
Quem quiser vatapá ô
Que procure fazer
Primeiro o fubá, depois o dendê
Procure uma nega baiana , ô
Que saiba mexer, que saiba mexer..
Bota castanha de caju
Um bocadinho mais
Pimenta malagueta
Um bocadinho mais
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Amendoim, camarão, rala o côco
Na hora de machucar
Sal com gengibre, cebola Yayá
Na hora de temperar
Não parar de mexer
Que é pra não embolar...
Vatapá. Dorival Caymmi (1976).

Assim, Caymmi vai descrevendo todos os ingredientes necessários
para a confecção do vatapá, sem esquecer que o ingrediente mais
importante é a nega baiana que saiba mexer. Mexer diz respeito tanto
à sensualidade presente no corpo da baiana quanto ao ato de fazer
o vatapá, que necessita de braços fortes: não parar de mexer que é pra
não embolar.
A própria construção desta figura nos palcos cariocas e do Brasil
aponta para a indissociabilidade entre os pratos típicos e a sensualidade, como vimos no lundu Mungunzá, da autoria de F. de Carvalho,
com arranjo de Nicolino Milano, apontado antes na performance da
cantora/atriz espanhola Pepa Ruiz no segundo ato da revista portuguesa Tim-tim por Tim-tim.
No entanto, é com Araci Cortes que “o personagem encontrou
adequação perfeita, tendo a atriz physique de rôle ideal” (barros,
2005, p.29). Ainda segundo Barros, com a morte da criadora do tipo
– Aurélia Dellorme –, Araci assume o posto em 1921, confundindo-se
desde então com o papel da mulata, numa síntese em que o “natural”
da baiana se apresenta na cor mulata.
Voltemos, pois, à representação desta personagem/tipo com compositores da atualidade. O não baiano Alceu Valença fez sucesso nos
anos noventa com o xote Morena tropicana, imprimindo na cor morena um gosto especial. O pernambucano compara o gosto da morena
a frutas tropicais como “jabuticaba, caju, umbu-cajá”, dentre outras.
Assim, vai descrevendo partes do corpo da morena que lembra a pele
macia, ai, carne de caju; saliva doce, doce mel, mel de uruçu.
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Este procedimento pode ser considerado usual em temas recorrentes do cancioneiro nacional, metaforizando a mulher em objetos,
sobretudo frutas tropicais, e traçando referências às suas partes
íntimas de maneira por vezes dúbias, como é bastante recorrente
em compositores do Nordeste. É o caso de Genival Lacerda e João
Gonçalves, autor de Severina Xique Xique, que fez grande sucesso com
composições desta natureza, utilizando o duplo sentido.
Por outro lado, a figura da baiana, da mulata, da nega, é também
representada de forma que poderia ser considerada pejorativa no
cancioneiro popular, com canções como O teu cabelo não nega, bem
como Mulata assanhada, só para lembrar algumas mais emblemáticas.
Para ilustrar esta fala, vale ressaltar que, no ambiente do Carnaval de
Salvador e da axé music, Luiz Caldas e Paulinho Camafeu, ao retratar
em Deboche (1987) a nega do cabelo duro que não gosta de pentear, sofreram represálias por parte da imprensa e críticas dos movimentos
de afirmação étnica, sobretudo o Movimento Negro Unificado – mnu,
quanto ao caráter presumidamente racista da canção.
Como exemplo ainda mais próximo, na década de noventa, podemos encontrar este traço no grupo de pagode É o Tchan. Leme (2003)
aponta o grupo como representante da vertente maliciosa da música
produzida no Brasil desde os tempos da colônia, como demonstra a
autora ao resgatar o Lundu da marrequinha, composição de Francisco
Manuel da Silva e do tipógrafo Francisco de Paula Brito, datada de
1853, apud Leme (2003, p.84).
Os olhos namoradores
Tão engraçada iaiazinha
Logo me fazem lembrar
Sua bella marrequinha48
Iaiá, não teime,
Solte a marreca,
Senão eu morro
Leva-me a breca..
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Passemos a ilustrar agora, de forma sucinta, a contribuição do
grupo É o Tchan na construção da representação desta baiana/mulata a partir de suas letras cheias de malícia e duplo sentido. Isto
se verifica no perfil de suas dançarinas, particularmente Carla Perez,
que aponta um modelo de baiana fora dos padrões de representação
da etnicidade, imprimindo assim um diferencial no grupo. Sendo
duas as dançarinas – uma negra e uma loura –, esta última obtém
um estrondoso sucesso também por dançar como uma negra, cheia
de sensualidade e lascívia, comum entre as mestiças, segundo aponta
o senso comum. Vejamos como aparece a figura de Carla Perez na
formação do grupo de forma casual.
O Gera Samba estava fazendo um show na Casa d’Itália, que é
uma casa que fica no centro de Salvador. Nos domingos à tarde,
eles faziam os chamados “ensaios do Gera Samba”, e Beto viu
as meninas dançando. Carla dançando no meio do público. E
ele sempre teve o costume de chamar o público, quem estava
dançando melhor, para subir ao palco com a banda. Chamando
Carla, sentiu que o público teve uma reação muito positiva. O
produtor do Gera Samba naquele momento (Cal Adam) sentiu
que era um gancho forte de imagem. Uma loura dançando
samba como uma morena. E aí pegaram uma morena que já
estava mais ou menos próxima do grupo (Débora Brasil) e colocaram as duas no palco. E o resultado foi melhor do que ele
esperava. (RANGEL, 2001 apud LEME, 2003, p.104).

Não é foco único do presente estudo buscar a figura da baiana na
construção de uma representação de artistas femininas no palco de
maneira geral, e na música de forma particular. No entanto, a presença deste tipo em diferentes ambientes sociais revela-se muito rica
para se deixar de levar em consideração alguns aspectos concernentes
a esta categoria. Podemos, assim, destacar o contexto do Carnaval e
o surgimento da axé music nesta construção.
Com isso, reunimos elementos suficientes para afirmar que a construção da figura da baiana/mulata nos palcos e no cancioneiro popular
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aponta para a sensualidade, que abrange o duplo sentido e as danças
impressas nos corpos sensuais e olhares; para a etnicidade, impressa
nas matizes que vão da preta, morena, mulata, cabocla, cafuza, dentre
outras; e para a culinária, indissociável da sensualidade e do duplo
sentido das letras; para a indumentária, carregada de significados
religiosos que vão se diluindo à medida que vão se re-inventando; e
para a performance. Temos como ambientes propícios para esta construção, além do Carnaval, o cinema, os palcos e as atrizes e intérpretes
do cancioneiro popular.
Entretanto, esta construção normalmente se estende ao próprio
tipo da mulher brasileira, construído de fora para dentro e de dentro
para fora como uma figura dotada de sensualidade e malícia “naturalizada”, bem como um corpo dotado dos ingredientes também
encontrados na construção da figura da baiana.

A axé music e a construção de uma identidade
cultural baiana/brasileira
Na segunda metade da década de oitenta, mais um acervo de imagens
da Bahia se plasma pelo ritmo da axé music e do samba reggae preconizada nas vozes de Luiz Caldas, Sarajane e a banda Chiclete com
Banana, que, associados ao Carnaval, representam Bahias plugadas no
mundo sem perder de vista o local. É o que discutiremos nesta seção.
A música é uma das expressões artísticas de grande importância
na difusão, aceitação e legitimação da cultura negra na diáspora.
Gêneros ou estilos musicais como o jazz nos Estados Unidos; o reggae
na Jamaica; a salsa em Cuba; e o samba-reggae na Bahia se difundiram e propagaram pelos quatro cantos do mundo não só através de
intérpretes, compositores e instrumentistas negros, como também
de artistas brancos, a exemplo de Daniela, Ivete Sangalo, Cláudia
Leitte e tantas outras.
Vejamos o que vem a ser axé music na acepção de Moura (2001, p. 215):
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Chamo axé music à interface do repertório musical e coreográfico
que se desenvolveu basicamente a partir do encontro entre a
tradição do trio elétrico e o evento afro, que por sua vez recapitula
a tradição da musicalidade negra do Recôncavo em conexão com
outras vertentes estéticas da diáspora. (MOURA, 2001, 215).

Para o autor, a axé music não se configura nem num estilo ou
mesmo um gênero musical, mas sim uma interface que, dialogando
aspectos formais diferentes num determinado espaço ou ambiente,
se constitui naquele momento como tal.
Goli Guerreiro em A trama dos tambores (2000) percebe a axé music
oriunda do encontro da música dos blocos de trios com a dos blocos
afro. É um hibridismo musical, caracterizado por sonoridades harmônicas e percussivas.
Podemos observar que há graus de similitude nas definições
dos autores citados, que apontam o diálogo entre os tambores dos
blocos afro e o trio elétrico como uma característica desta música.
Entretanto, há divergências entre ambos quando o primeiro distingue esta coleção/seleção musical como uma interface, enquanto a
segunda a denomina de síntese.
Além dos pesquisadores que se debruçam sobre o fenômeno axé
music e a produção musical soteropolitana, gostaríamos de reproduzir
a fala de alguns artistas que participa(ra)m deste processo para que
possamos compreender como esta identidade é veiculada através
da mídia de forma a contribuir na configuração de um modelo da
imagem da Bahia. Outra pergunta relevante é como a permanente
reconstrução de um texto identitário regional/local pode, por sua vez,
se refletir na música que carrega em suas características um caráter
urbano, tradicional e popular, o que aponta para o reconhecimento
de um ethos soteropolitano cuja elaboração da vida social pode ser
reconhecido de forma vigorosa, particularmente a partir da explosão
de Luis Caldas, de Sarajane e de Gerônimo, se quisermos retroceder
no tempo e compreender o que efetivamente vem se transformando
ao longo destes 20 anos de existência. Vejamos o que nos tem a dizer
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o cantor e compositor Gerônimo (2005, p. 5) sobre o que vem a ser
axé music:
O axé é uma mistura. Um movimento que começou a partir da
década de oitenta. Nós não sabíamos que estávamos fazendo
esse movimento, que é uma mescla de ritmos afro-baianos com
afro-caribenhos. Daí, os músicos baianos começaram a adotar
elementos de ritmos do Nordeste, surgindo assim, o axé.

O artista aponta um novo elemento na construção deste gênero
híbrido, um novo dado: a influência do Caribe e dos ritmos nordestinos, a exemplo do galope e do próprio frevo. Assim, o próprio frevo
baiano seria uma síntese do frevo pernambucano, tocado em seu
nascedouro com sopros e percussão, que sofre uma transformação na
Bahia ao introduzir o pau elétrico em sua sonoridade, com podemos
observar neste trecho do frevo Vassourinha elétrica, do novobaiano
Moraes Moreira:
E o frevo que é pernambucano
Sofreu ao chegar na Bahia
Um toque, um sotaque baiano
Pintou uma nova energia
Vassourinha elétrica. Moraes Moreira. (1995)

Passemos, pois, ao ambiente da contemporaneidade para ilustrar
as transformações sofridas pelas intérpretes, buscando situá-las no
ambiente do Carnaval e da axé music, sintonizadas com novas tecnologias, proporcionando assim novas sínteses musicais/culturais que,
de maneira geral, passam a representar novos modelos através de
nomes como Daniela Mercury, Margareth Menezes e Ivete Sangalo .
Suas trajetórias podem servir de modelo na análise do fenômeno das
estrelas nas práticas musicais da atualidade, bem como na construção
da baiana contemporânea.
Importante traçar de forma sucinta o panorama sócio-cultural
que propiciou o aparecimento desta intérprete brasileira/baiana
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no Brasil/Bahia, indissociável, portanto, do período de transição
sócio-cultural presente na Bahia e no Brasil de forma geral e da
autonomização da produção da música popular brasileira/baiana
no ambiente do Carnaval, bem como dos novos modelos de blocos
de trio, propiciando assim o aparecimento da intérprete baiana nos
moldes em que foi construído.
Vejamos como se colocam intérpretes que estão hoje no topo do
sucesso, a exemplo de Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Margareth
Menezes e que no passado foram vocalistas de grandes blocos. Ivete
esteve à frente da banda Eva; Daniela também, ainda como vocalista
de Ricardo Chaves, depois como puxadora do bloco Eva, Pinel e Os
Internacionais, já como integrante da Companhia Clic; já Margareth
Menezes teve uma experiência efêmera como puxadora de blocos
como o 20v e o Simpatia quase amor.
Para Margareth, o axé é:
Uma denominação criada como identidade para a música
baiana popular contemporânea, que nada mais é do que o
afropopbrasileiro. E o axé não vai acabar. Ele pode se transformar, mas o sotaque da música alegre, de verão, de Carnaval,
vai ser difícil de acabar ( 2005).

Margareth imprime um rótulo sobre o já existente, fazendo uma
prospecção de que não é perecível, mas aponta que é uma música
sazonal, e que tem a alegria como característica.
Vejamos o que Ivete Sangalo tem a dizer sobre o mesmo rótulo.
“Alegria acima de tudo! O axé é toda uma manifestação de cultura e
ritmos que, hoje, se sobrepôs a qualquer rótulo!” (2005). A estrela
nos aponta também a alegria como um sentimento emanado desta
música e amplia o seu significado para a cultura, colocando esta acima
do rótulo.
Vejamos agora o depoimento de Daniela Mercury a respeito:
Axé é uma palavra que significa sorte, é uma saudação no
candomblé e como aqui tudo vem das origens afro, esse nome
foi dado à música feita na Bahia principalmente relacionada ao
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Carnaval. Só que a música feita no Carnaval é uma música cheia
de influências porque, como eu lhe disse, o Carnaval da gente é
como se fosse um grande concerto, é como se você fizesse um
Rock in Rio dançante, um festival de música dançante. Então
mistura-se reggae, rock, funk, música eletrônica, eu acho que
talvez a síntese seja o que eu falei do Carnaval. A música axé, a
essência dela seja a alegria e a dança. Agora com muitos ritmos
que envolvem este gênero. O brasileiro ainda não sabe dizer
exatamente o que seja o axé. Hoje em dia é assim. Tudo que
sai da Bahia é axé. (2003c).

São semelhantes os depoimentos de Daniela, Margareth e Ivete. As
três caracterizam a axé music com um sentimento comum – de alegria.
Ao mesmo tempo em que relacionam este sentimento com o Carnaval
enquanto festa cheia de influências, Daniela aponta uma nova configuração para a realização desta música no Carnaval, já como um
grande concerto ao ar livre, um festival cujos gêneros distintos e semelhantes transitam em todos os ambientes, cuja essência é emanada
pela a alegria da música e do corpo. Ao mesmo tempo, Daniela, em
consonância com Gerônimo (2005), Moura (2001), Mercury (2003c) e
Guerreiro (2000), aponta a matriz afro presente nesta construção.
Assim, as representações sobre a Bahia e sua capital se constroem
no trânsito entre a tradição/modernidade, buscando na ancestralidade
africana as matrizes de nossa nacionalidade, na remissão às divindades de origem africana, bem como na ostentação estetizada da
afrodescendência, principalmente no que se refere ao plano da sensualidade, em parte retomada pela auto-estima da população negra dos
bairros populares da cidade, acentuada sobretudo no verão, quando
o fluxo turístico aumenta consideravelmente, aumentando também
o turismo sexual. Desta forma, pode-se perceber uma configuração
do imbricamento das “dimensões étnica, religiosa, sensual, etária e
histórica, organizadas numa narrativa de forte apelo estético e turístico” (moura; guerreiro, 2004, p.8).
Esta tradição representacional, entretanto, não corresponde de
forma coesa, linear, a este universo. Vejamos como esta dinâmica se
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processa na construção desta baianidade que, na acepção de Moura
(2001), é uma tessitura baseada nos valores da familiaridade, religiosidade e sensualidade. Tomamos, novamente, como referência desta
construção o binômio tradição/modernidade na representação do
que seria a Bahia no Brasil no âmbito da música na obra de Daniela,
Margareth e Ivete. Que Bahias são essas representadas por estas estrelas que se legitimam em termos de discurso pela cultura da mídia
veiculada através das ondas sonoras do rádio, em imagens veiculadas
pela tv, dvds, propagandas, capas de álbuns etc?
Estas artistas representam atualmente, perante o Brasil e o mundo,
a imagem de uma Bahia ancestral que originou a formação cultural brasileira e que, perante o Brasil, conserva seu posto inaugural
mesmo quando se dá a transferência da capital para o Rio de Janeiro
e mais tarde para o Centro-Oeste. Por outro lado, também uma Bahia
contemporânea, pop, cosmopolita, cujo ambiente permite trânsitos
e trocas culturais, que se torna cada vez mais difícil de rotular como
este ou aquele nome.
Como pudemos observar nas seções anteriores, as narrativas identitárias que se remetem à Bahia nas vozes/corpos e no figurino destas
intérpretes não necessariamente baianas encontram-se impressas de
ancestralidade, etnicidade e sensualidade, percebidas também na obra
de Caymmi e de Ary Barroso. Tais narrativas ecoam nas décadas seguintes, relativizando as fronteiras entre o tradicional e o moderno
na forma de releitura por intérpretes baianas.
Vale a pena transcrever o que diz Oliveira (2005, p. 149) acerca
desta proximidade:
Gal grava um álbum em 1992 – Gal – com peças do espetáculo
anterior e a inclusão de É d’Oxum (Gerônimo/Vevé Calasans)
e Raiz (Roberto Mendes/Jota Velloso), promovendo encontro
das Bahias afro-moderna e épica dos blocos afro de Salvador
e da Bahia mítica dos orixás, no caso, numa homenagem mais
explícita ao orixá Omolu, que Gal assume como seu. O disco se
inicia e conclui com uma vinheta de atabaques e voz da cantora
entoando cânticos tradicionais de terreiro, em yorubá.
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Neste sentido, podemos eleger as intérpretes brasileiras de forma
geral e as baianas de forma particular como grandes representantes da
construção de um texto identitário nacional e local perante o público
e a mídia. Dito isso, convém aproximar a lente para o acontecimento
do Carnaval de forma geral e, particularmente, o surgimento das estrelas/intérpretes da nova música que se associa também ao aparato
tecnológico e ao novo modelo de blocos de trio, sendo a alavanca
para a subida da nova música afro-baiana ao palco do trio elétrico.
A percussão produzida a partir de instrumentos heteróclitos realiza
um som que, se não bem equalizado e mixado, não permite a audibilidade da voz do (a) intérprete.
O repertório correspondente a este movimento é que se denomina
então, axé music. Moura (2001) afirma que não se trata de um gênero
musical na acepção técnica usual, ou seja, um conjunto relativamente
homogêneo em termos de formas musicais associado a uma geração,
um grupo originário de autores ou intérpretes ou mesmo uma região.
A axé music, enquanto repertório, integra seus sucessos pelo próprio
fato de terem sido colocados ali na cena, enquanto enunciado, referência ou acervo. Esta nova música produzida na Bahia trouxe consigo
inúmeras mudanças de ordem comportamental, econômica, social e
artística, mudando por vezes o foco artístico-cultural do Centro-sul
para o Nordeste.
Daniela Mercury alcança muito sucesso com uma canção de sua
autoria e de Tote Gira:
A cor desta cidade sou eu
O canto dessa cidade é meu
O Gueto, a rua, a fé
Eu vou andando a pé
Pela cidade bonita
O toque do afoxé,
E a força de onde vem
Ninguém explica, ela é bonita
Uô, ô
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Verdadeiro amor
Uô, ô
Você vai aonde eu vou
Não diga que não me quer
Não diga que quer mais
Eu sou o silêncio da noite
O sol da manhã
Mil voltas o mundo tem
Mas tem um ponto final
Eu sou o primeiro que canta
Eu sou o carnaval
A cor dessa cidade sou eu
O canto dessa cidade é meu
Canto da Cidad.e Daniela Mercury e Tote Gira. (1992)

Quando Daniela anuncia que a cor dessa cidade sou eu, o canto dessa
cidade é meu, bem como eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval,
concretiza-se a polifonia vocal e étnica no sentido de se apropriar
Daniela, “bonita e branca” (masson e fernandes, 1997, p. 83) de
um texto (moura, 2001) que representa Salvador e seu entorno não
unicamente formados por negros e mestiços, mas também de uma
branca cantando um canto que também é seu – um canto que se
faz seu no ambiente do Carnaval. Dizendo “eu sou o primeiro que
canta”, torna-se protagonista de um novo momento que se inicia
para a música carnavalesca, que sempre sofreu certo preconceito. Tal
preconceito não vem só da mídia, como também dos intelectuais de
classe média, justamente o meio de onde provém Daniela. Assim, não
é difícil entender porque boa parte desses intelectuais se recusa a
reconhecê-la como sujeito de um trabalho cultural que merece valor,
para além do estereótipo.
Neste sentido, a representação de uma mulher branca, cantando
um ritmo gestado num território negro, com danças que se remetem
aos orixás, em temáticas que exaltam as belezas de Salvador e um
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Carnaval cada vez mais pop, em que gêneros cada vez mais híbridos
se interfaciam e convivem em cima do trio, indo do samba reggae do
Olodum à batida eletrônica do trio Tecno de Daniela Mercury, a partir
de 2000, causa estranheza refletida pela mídia, ou por artistas não
baianos que se sentem incomodados com mais uma invasão.
Assim, a Bahia tradicional/contemporânea retoma algumas características e adquire nova configuração, tendo o Carnaval de Salvador
como ambiente. É a etnicidade nos moldes diferentes do que foi constituído nas décadas passadas, já em diálogo com elementos pop presentes no reggae jamaicano bem como no pop americano de Michael
Jackson. É a ancestralidade presente nas batidas do candomblé, bem
como em algumas coreografias e a tecnologia que permite a amplificação destas vozes que se tornam expressão de identidade impressa
numa atitude de comando. Diferente, portanto, da baiana tradicional
que, encharcada de sensualidade, torna-se por vezes instrumento de
desejo, de luxúria, mas nem por isto menos interessante.
Continuemos a pontuar a axé music de forma a compreender seu
papel no ambiente local/nacional na construção de uma Bahia plugada no mundo.
O surgimento da axé music no Brasil, no final dos anos oitenta,
coincide com a ascensão da música sertaneja, com quem divide as
atenções da mídia radiofônica e televisiva, bem como uma grande
fatia do mercado na venda de cds. A axé music se torna, então, a
representação do Carnaval contemporâneo de Salvador, já sendo denominada por revistas especializadas como pop/axé, enquanto suas
representantes como Ivete Sangalo e Daniela Mercury assumem o
lugar de intérpretes no cenário pop. A própria Margareth Menezes
fala em termos de afropopbrasileiro.
Transformada em fenômeno de mídia, a axé music se posiciona
no mercado de forma cada vez mais representativa, representada por
bandas como a Reflexu’s e Banda Mel (já extintas), Chiclete com Banana
e artistas como Luiz Caldas, Sarajane, Netinho e outros. Entretanto,
é com três representantes femininas da atualidade que a axé music e
o próprio Carnaval, enquanto ambiente que serve para espetacula-
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rização de formação social, assume novos contornos no cenário pop
local/nacional/global, alavancado também pelos novos modelos dos
blocos de trio, pelo mercado da música pop, da indústria fonográfica
e midiática e do turismo, que se utiliza deste exotismo musical como
recurso de propaganda, principalmente no verão.
Neste sentido, a década de noventa e o início do novo milênio se
constituem num momento emblemático desta nova configuração que
a cada ano apresenta transformações cada vez mais velozes. Referimonos ao convívio entre o samba reggae presente no Olodum e a batida
do Ilê Aiyê, em consonância com o ícone da negritude tradicional,
com a batida grunge da Timbalada, que enaltece a negritude contemporânea. Entretanto, todos estes representantes podem ser considerados pontas de lança do movimento afropop brasileiro. Por outro
lado, o galope do Chiclete com Banana (que já apresenta um refluxo
no mercado), bem como a banda Asa de Águia, a banda Rapazzola, a
banda Cheiro de Amor, apresentam características distintas do modelo
de outras bandas que denominamos vertente axé e suas variações;
além do pagode, que vem refluindo nos últimos anos, mas não deixa
de representar esta fatia no Carnaval em grupos como Fantasmão,
Parangolé, dentre outros; desembocando em representantes de maior
expressão nacional como Ivete Sangalo em primeira escala em termos
de vendas, seguida de Daniela Mercury e Margareth Menezes.
Assim, percebemos que o próprio Carnaval, enquanto ambiente
de negociações, apresenta em seu repertório tanto temáticas consideradas ícones da negritude, quanto a presença de sonoridades
ligadas ao mundo das pistas de dança mais global. Neste sentido, a
reconfiguração do local pelo global (hall, 2003) também se apresenta
no que podemos denominar de Carnaval contemporâneo.
Assim, partindo do nascedouro da axé music, veremos que a representação da sociedade baiana/soteropolitana veiculada dentro e fora
do seu território está cada vez menos ligada ao Carnaval e a Salvador
como o lugar paradisíaco, mas cada vez mais especializado em organizar e produzir festa. Observamos que as temáticas presentes nas
canções, ao longo dos 20 anos de existência da axé music, também
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vão se transformando. Assim, não se desenvolvem mais tanto temáticas relativas a aspectos da experiência soteropolitana da cidade, a
exaltação ao sentimento e da presença da pessoa amada, de forma
até explosiva, eufórica.
A experiência do amor é sempre um encontro. A pessoa amada
não está ausente, ela está junto a quem canta a música [...]
O encontro entre os amantes se dá em geral sob condições
especiais, que podem ser elementos da natureza (a praia, o luar)
ou a própria cidade de Salvador (ARAÚJO, 2000, p.138)

Neste sentido, é especialmente interessante o que pode ser observado na canção Beleza rara, interpretada por Ivete Sangalo (1996),
ainda como vocalista da Banda Eva.
Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim
Pois o nosso romance, minha vida, é tão lindo
[...]
Hoje sou feliz e canto
Só por causa de você

A exaltação, a alegria, a festa, o estar junto também são um
tema bastante recorrente neste primeiro momento como pode ser
observado em Daniela com a canção Música de rua: Esta alegria é minha fala que declara a revolução; ou em Festa, interpretada por Ivete
Sangalo: E vai rolar a festa... o povo do Gueto mandou avisar; ou ainda
em Margareth, cuja interpretação o tema alegria é associado à cor da
pele em Alegria da cidade:
A minha pele de ébano é
A minha alma nua
Espalhando a luz do sol
Espelhando a luz da lua
[...]
Eu sou o sol da Jamaica
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Sou o sol da Bahia
[...]
Apesar de tanta dor
Que nos invade somos nós
Alegria da cidade
Apesar de tanta marginalidade
Somos nós alegria da cidade.
Alegria da Cidade. Lazzo e Gileno Félix (1988)

A alegria, tema tão recorrente para retratar um estado de espírito,
de celebração neste ambiente, não se refere unicamente ao Carnaval.
É possível reconhecer nesta palavra significados múltiplos, como
pode ser observado na canção Alegria, de Assis Valente, ou ainda em
Alegria alegria, canção emblemática de Caetano Veloso. Entretanto,
antes de entrarmos na análise temática, a partir do repertório destas
estrelas do Carnaval, passemos pois a compreender como os aspectos técnicos e profissionais são importantes neste processo, podendo
alavancar o sucesso.

Notas
1 Uma das grandes fases da música popular brasileira, que durou de 1930
a 1950, trouxe uma considerável diversidade musical e a criação de
novos ídolos: os cantores e as cantoras de rádio. Ver Pimenta (2003) e
Avancini (1996).
2 Morin (1998, p. 216) aponta que o “bem estar” aparece com mais clareza
“com os bens de consumo e de uso produzidos pela economia industrial
– e precisa-se como um estilo de vida ligado à habitação, aos transportes
e aos lazeres modernos”
3

Maiores informações a respeito das transformações do samba neste
período em Sandroni (2001).

4

Fred Góes (2006) traça uma pequena história da presença das mulheres no Carnaval brasileiro desde o entrudo, passando pela marchinha
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carnavalesca Oh Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga, chegando à também
precursora D. Ivone Lara, como mulheres compositoras num ambiente
eminentemente masculino. O autor refere-se também a Elza Soares,
puxadora do Salgueiro em 1969, “até desembocar contemporaneamente
nas rainhas dos trios elétricos baianos, Margareth Menezes, Daniela
Mercury e Ivete Sangalo. Representantes portanto, de uma já longa
dinastia de mulheres bandeirantes a desbravar territórios muitas vezes
dominados pela figura masculina para neles fazer surgir, luminosa, a
presença da mulher”. (p. 109)
5

Fez parte do cast da Rádio Nacional durante 27 anos, e foi campeã de
correspondência durante 19 anos consecutivos pela mesma emissora;
e mais de 50 vezes foi capa da Revista do Rádio.

6

Pode ser considerada como um novo jeito de cantar (o canto falado,
sussurrado, com texto bem pronunciado) em contraposição ao bel
canto, a “grande voz”. Outra característica marcante da Bossa Nova é
a forma como se toca o samba, particularmente ao violão num diálogo
entre o canto e este instrumento recheado de acordes dissonantes para
a época, enriquecido pelas letras de temas mais leves. Vale ressaltar o
crédito da invenção da batida da Bossa Nova a João Gilberto, bem como
seu canto “falado”. Tom Jobim, Roberto Menescal, Carlos Lyra, Johnny
Alf, Nara Leão, dentre outros, são também grandes representantes da
Bossa Nova.

7

O disco de ouro se refere à quantidade de álbuns vendidos do artista
que ultrapassa um número estipulado pela indústria fonográfica, atingindo novos recordes.

8

“Surgiu na cena artística a partir de 1967, com a proposta de exercer
uma intervenção crítico-musical na cultura brasileira”. (albin, 2004,
p. 290) Liderado pelos músicos e compositores Caetano Veloso e
Gilberto Gil, agregando outros artistas a exemplo de Tom Zé, os poetas
Torquato Neto e Capinan, os maestros Julio Medaglia, Rogério Duprat;
o grupo Os Mutantes, Gal Costa, o artista plástico Rogério Duarte, entre outros artistas, sua estética “ressaltava os contrastes da cultura
brasileira, como o arcaísmo convivendo como o moderno, o nacional
com o estrangeiro, a cultura de elite com a cultura de massa” (p. 191)
absorveu diferentes gêneros como baião, samba, bolero, frevo, jovem
guarda, apropriando-se de diferentes temáticas que iam de Carmen
Miranda à palhoça, dentre outros.

9

Elis Regina, juntamente com César Camargo Mariano, seu marido na
época, e mais seu advogado e o seu irmão Rogério, criam a Trama,
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empresa que passaria a produzir espetáculos musicais, retomada atualmente por João Marcelo Bôscoli, seu filho mais velho com Ronaldo
Bôscoli, seu primeiro marido, A gravadora Trama – cujo sucesso é cada
vez maior – lança nomes que se convencionou denominar de Nova mpb,
além de relançar títulos como Elis e Tom, dentre outros.
10 Esta canção foi gravada no seu álbum Saudade do Brasil. Seu último
álbum, gravado em 1980, é dedicado a Rita Lee. Vejamos a dedicatória.
“Dedico este disco a meu ídolo, minha amiga e colega de internato, Rita
Lee. (echeverria, 1994, p. 215).
11 Ao observar o gestual das intérpretes brasileiras ao longo das décadas,
pode-se constatar que o rompimento do movimento com os braços e
pescoço à frente do microfone (ainda com o pedestal de suporte) se
rompe com Elis Regina. Gal Costa e Maria Bethânia também participam deste novo momento.
12 Sandroni (2004) aponta para três acontecimentos em relação a esta
sigla: “Servia ao mesmo tempo como categoria analítica (distinguindose da música erudita e da folclórica), como opção ideológica e como
perfil de consumo” (p. 31).
13 Como na canção Divino, maravilhoso (bordão utilizado pelo empresário da artista na época, Guilherme Araújo), de Gilberto Gil e Caetano
Veloso, defendida no Festival de Música da tv Record em 1968. Esta
atitude vocal de Gal Costa não se encontra isolada de sua transformação visual impressa pelos cabelos black power, colares e roupas coloridas
e nos gritos da canção: “é preciso estar atento e forte/ não temos tempo
de temer a morte...”
14 Este álbum foi considerado “censurado” para os padrões vigentes da
época, vindo embalado numa capa de plástico por mostrar a artista
com uma sumária tanga e veste indígena. Sobre a liberação sexual da
mpb, consultar Faour, (2006).
15 Ver ilustrações das páginas iniciais de Faour (2006).
16 Elis dizia que o talento da compositora “só podia ser encosto” (apud
echeverria, 1994), pois era muito jovem para compreender de forma
tão profunda o sentimento e o pensamento feminino.
17 Ver Néder (2007).
18 Com este álbum, a artista atinge a marca de 80 mil cópias vendidas.
19 O prêmio Sharp é dedicado à música, com várias modalidades de premiação, em diferentes categorias. Movimentou bastante o mercado
da música, sem, no entanto, ter uma ligação direta com o mercado

As donas do canto

as_donas_do_canto.indb 165

165

10/5/aaaa 10:23:45

fonográfico. Criado pelo empresário José Augusto Machiline, carregava em seu cerne a segregação dos artistas do centro sul em relação à
“periferia” com categorias como artista regional, banda regional, dentre
outros. Daniela, Ivete, Margareth e Elba já receberam inúmeras vezes
prêmios na respectiva categoria. O prêmio Tim de música procede de
maneira semelhante.
20 Curiosamente, com este álbum, Marisa Monte é premiada como melhor cantora de samba no prêmio tim de música 2007, concorrendo
com Alcione.
21 A revista Veja de 11 de abril de 2007 traz a matéria A nação das cantoras
– p. 120-127, apontando que do preconceito inicial que as interpretes
carregavam, tornaram-se hoje as maiores representantes do mercado
de disco comandando “a tradição de canto da música popular brasileira”
(martins,2007, p. 121).
22 Diz-se da forma específica de tocar um instrumento musical, sobretudo
a guitarra e o baixo, associada a um determinado estilo.
23 A influência do canto de Elis Regina nas intérpretes de axé music é
também citada nesta mesma matéria na Veja on-line; “Cronologia:
a mpb na voz das mulheres, disponível em http://veja.abril.com.br/
cronologia/index.shtml, 2007. De maneira depreciativa., diz ele:
“Daniela, assim como Ivete Sangalo, Carla Vizi (do Cheiro de Amor)
e outras intérpretes desse gênero, são uma versão mais gritada – e
algumas vezes menos afinada – de Elis Regina”
24 Importante destacar a performance da intérprete baiana Rosa Passos,
cuja influência confessa em João Gilberto pode ser observada em sua
obra. A artista, mais conhecida no Japão, Europa e eua do que no
Brasil, carrega em seu canto a sutileza, a emissão precisa e sintética da
voz do mestre.
25 Em Clara Nunes, particularmente em Salvador, podemos observar
duas representantes que sofreram influência da artista mineira: Tetê
da Bahia e Mariene de Castro.
26 Refere-se também à proteção aos recém-chegados e órfãos da vizinhança, além do costume de promover festas em suas casas, geralmente mais espaçosas que aquelas outras da vizinhança. Este modelo
familiar matrilinear, em que o sobrinho é quase que um filho, segue a
estrutura familiar africana, com pequenas diferenças conforme a região, passando assim o controle da casa a essas mulheres, “explicando
a predominância dessas negras senhoras da comunidade baiana no Rio
de Janeiro” (tinhorão, 1998, p. 276).
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27 Referido por Vianna (2002, p. 112).
28 Chiaradia (1990) aponta esta mesma revista de José Figueiredo como
sendo em 1854; enquanto Veneziano (1996) aponta o ano de 1859.
29 Ainda Chiaradia (1990) destaca o surgimento da revista O Mandarim
em 1884, além de apontar como co-autor Arthur Azevedo não o seu
parceiro usual, Moreira Sampaio, e sim Lino Assunção.
30 Para maiores informações sobre a obra de Arthur Azevedo, ver Martins
(1988).
31 Maiores informações sobre o teatro de revista: Barros (2005); Paiva
(1991); Veneziano (1991, 1997); Ruiz (1984); Silva (1999); Tinhorão
(1998).
32 Barros (2005) grafa o nome da artista grega como Monarezzi e não
Manarezzi, como Tinhorão (1998) e Paiva (1991).
33 Esta canção passou por diversas modificações até chegar a uma gravação definitiva cunhada em sua voz, com letra de Luiz Peixoto. Isto
imortalizou o seu nome nos sulcos dos álbuns em acetato e, posteriormente, em vinil.
34 Sobre o período que a intérprete desenvolveu sua carreira no Brasil, ver
Kerber (2002).
35 Nesta apresentação, assistida pelo ator de cinema americano Tyrone
Power, Carmen usou o figurino da baiana desenhado pelo estilista
J. Luiz e fez uso de uma maquiagem no rosto mais escura (castro,
2005, p. 173). Quando ela lhe pediu que desenhasse uma baiana, não
imaginava que, sem querer, Jotinha iria abrir o caminho para todas as
liberdades tomadas pelos estilistas que lhe sucederiam trabalhando
com Carmen. [...] A bata e saia foram feitas em material e cores diferentes. A saia era agora de veludo, com retalhos de losangos de várias
cores, num eco modernista de Di Cavalcanti. O turbante começou a
crescer, passando a acomodar duas cestinhas, e as frutas deram lugar
a arranjos de folhas ou do que quisesse. [...] A baiana tornou-se apenas
um veículo para o que se quisesse pôr em cima dela
36 Ary Barroso conheceu a Bahia em 1929, quando integrava como pianista a orquestra de Napoleão Tavares. Em entrevista à Manchete em
1962 disse: “Eu me descobri na Bahia. Os seus ritmos, seus candomblés,
suas capoeiras, sua gente [...] foram uma revelação para mim. Fiquei de
tal modo impressionado que o jeito foi exteriorizar a minha admiração
através da música”. Depoimento extraído do site cifrantiga3.blogspot.
com/2006/04/-na-baixa-do-sapateiro.html.
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37 As aquarelas e gravuras de Debret “datam de 1816 (quando chega ao Rio
de Janeiro com a Missão Francesa) a 1831 (quando retorna à Europa),
ou seja, antes da migração baiana para o Rio de Janeiro por ocasião da
proibição do tráfico negreiro em 1850” (garcia, 2004, p. 148).
38 Há uma semelhança muito grande entre o traje descrito tanto na música de Caymmi e aquele presente nas gravuras dos pintores citados
acima, o que pode ser explicado pela religiosidade afro-brasileira que
preserva sua tradição em torno dos seus mitos, como é apontado por
Lipovetsky: “inteiramente centrada no respeito e na reprodução minuciosa do passado coletivo, a sociedade primitiva não pode em nenhum
caso deixar manifestar-se a sagração das novidades, a fantasia dos
particulares, a autonomia estética da moda” (1987, p. 7).
39 Como afirma Eneida Maria Souza (2004, p. 75): “Durante o período da
política da Boa Vizinhança, programa instaurado pelo governo americano para tornar próximas as relações com a América Latina, uma
artista é escolhida como símbolo do continente: Carmen Miranda. Já
Ruy Castro (2005) afirma que a imagem de Carmen Miranda é indissociada da política da Boa Vizinhança, criada pelo magnata Nelson
Rockfeller, cujo objetivo era “estimular negócios comerciais” (p. 264)
através do Office of the cordinator of inter American Affairs, não aconteceu como divulgado maciçamente pela imprensa da época; ao contrário, os planos de Rockfeller só foram aprovados em 16 de agosto de
1940. Neste período, Carmen já havia aportado nos eua e terminado
as filmagens do seu primeiro filme pela Fox – Serenata Tropical, com
direção de Darryl F. Zanuck e já fazia estrondoso sucesso na Broadway.
É bem verdade que o diretor decidiu rodar este filme ainda em 1939,
ano em que Carmen embarcou do Brasil para os eua. No entanto, segundo Castro, em meados de 1939, ainda não havia “uma política da
Boa Vizinhança em ação, muito menos comandada por um birô. (Na
verdade, não havia nem a guerra)” (p. 265). Já Tânia Garcia (2004) situa
o início da política da Boa Vizinhança em 1933, com a produção do filme
Flyng down to Rio “intencionando agradar o público latino americano
e expandir o mercado da região” (2004, p. 143). Para o papel principal,
a atriz mexicana Dolores Del Rio fazia uma brasileira de nome Belinha,
que, em viagem a Miami apaixona-se por um americano.
40 O Bando da Lua é uma referência fundamental na construção da baiana
e do samba de Carmen em terras do Tio Sam. Formado inicialmente pelos músicos Aloysio de Oliveira (que acompanhou Carmen em todos os
momentos de sua carreira, tornando-se também seu amante durante
longo tempo), os irmãos Osório, Ivo, Hélio e Vadeco, o Bando, que
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almejava mais a carreira como grupo autônomo, não conseguiu, contudo, se estabelecer como tal. Viajaram com Carmen para os eua, por
exigência e precaução da artista, que não confiava no acento do samba
tocado pelos norteamericanos. Assim, o Bando embarca com Carmen
com seis membros que seriam substituídos por outros integrantes ao
longo do tempo, com um cachê de 35 dólares por semana para cada
integrante, ficando Carmen responsável de repassar o pagamento para
cada um.
41 Um dos adjetivos aplicados a Carmen na sua pequena aparição na
revista Streets of Paris. Foi cunhado pelo crítico Earl Wilson do jornal
Daily News. Além deste, outros como The siren from South América, The
pearl of the pampas, The latin lollapalooza, para citar os mais inusitados.
Alguns destes foram enumerados pelos críticos para ilustrar o que para
eles seria a razão do verdadeiro sucesso da aparição de Carmen na
revista musical: sua aparição. Uma performer, enfim.
42 O empresário Lee Schubert, que a levou para os eua em 1939, aceitava
todos os convite para a presença da artista, que se desdobrava em
atender a todas as solicitações, além de fazer sete apresentações por
semana de Streets of Paris às 20:30 de segunda a segunda, e mais duas
às 14:30 nas matinês de quartas e sábados, além do programa de Rudy
Vallèe às quintas por quatorze semanas seguidas. Durante três anos,
Carmen permaneceu sob a tutela de Shubert, inicialmente com contrato de 50%, depois 30% para ele, até chegar a 25%. Posteriormente,
em 6 de agosto de 1942, a artista passa a administração de sua carreira
para as mãos do empresário George Frank, levada pelas mãos do ator
Don Ameche.
43 Não se sabe ao certo quem ofereceu à artista a anfetamina Benzedrine
pela primeira vez. O fato é que, após extenuante jornada de trabalho,
a artista desmaia no set de filmagem da Fox, onde gravava sua participação no filme Serenata tropical, e é levada ao médico, que recomenda
repouso e o remédio. Entretanto, Benzedrine era considerada uma
cápsula mágica no meio artístico e até pelos médicos que não tinham
a dimensão dos efeitos por vezes irreversíveis causados ao organismo.
Para contrabalançar os seus efeitos, utilizava dos barbitúricos Seconal
e Nembutal, que serviam para amenizar os efeitos de se passar dias
sem dormir (castro, 2006).
44 Araci Cortes se apresentava com jóias verdadeiras no palco.
45 Importante observar por vezes a analogia empregada entre a baiana
e a mulata. Podemos considerar o rótulo de ambas como meio irmãs.
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Vale citar Giacominni (1992), cuja abordagem de uma categoria racial
torna-se ocupacional a partir da pergunta a 14 candidatas a mulata
profissional – “O que é ser mulata”? A partir das respostas das candidatas (está na cor, está no sangue, está no corpo, ser profissional), a
autora constrói seu texto de forma bastante ilustrativa, apontando
a afirmação da identidade da mulata profissional que passa por um
diálogo defensivo, dependendo do desempenho particular de cada
aluna, para se livrar do estigma da prostituição, buscando um reconhecimento como dançarina, mesmo observando que o ingresso da
mulata profissional na capacitação de dançarina não detém algumas
das características exigidas para a profissão.
46 Expressão criada por Gilberto Gil, na faixa homônima com participação
de Nana Caymmi, do disco Parabolicamará, lançado pela wea em 1991.
47 Maiores informações sobre a baianidade impressa na obra de Caymmi
consultar Moura (2001, p.146-149) e Risério (1993).
48 Acessório usado no vestido. Um laço ornamentado colocado sobre as
nádegas.
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