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4 
Aspectos artísticos, técnicos  

e profissionais na construção 
da carreira das estrelas/

intérpretes da axé music

As novas relações do mercado da cultura que se estabelecem entre os 
atores sociais no ambiente da axé music, envolvidos na produção, cria-
ção, divulgação e consumo deste produto podem ser utilizadas como 
referências para a análise da construção do sucesso das intérpretes 
baianas nesta teia em que artistas, produtores, patrocinadores, mídia 
e público intercambiam poder e bens culturais.

O que é necessário para ecoar som e imagem destas agentes-
estrelas, que gravitam em diferentes espaços, convivendo com suas 
diferenças? Talento, beleza, juventude, punch? Normalmente, estas 
características não são suficientes para dar conta de inquietações 
deste tipo. No entanto, no campo da música, tais características são 
indissociáveis de outros elementos que podem elucidar a perspectiva 
do sucesso destas estrelas.

O avanço tecnológico vem possibilitando uma transformação 
avassaladora no ambiente da música de cunho carnavalesco na Bahia 
a partir do fenômeno axé music. Primeiro, pelo próprio diálogo que 
se pôde travar com instrumentos a princípio incompatíveis, como a 
percussão e instrumentos eletroeletrônicos, associados à potência 
da voz captada por microfone, que possibilitou uma nova ortofonia1 
tanto para a voz quanto para a música. 
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À medida que a tecnologia avança, novas possibilidades de expe-
rimentação tornam-se possíveis para que o espetáculo possa conti-
nuar cada vez mais limpo e sem ruídos, fazendo dialogar de forma 
harmoniosa instrumentos de diferentes timbres e intensidades num 
ambiente ao ar livre, possibilitando, assim, diálogos possíveis entre, 
por exemplo, um piano acústico, uma banda com instrumentos de 
percussão, instrumentos eletroeletrônicos e a voz humana, em cima 
de um trio elétrico2.

 As condições técnicas, bem como os operadores de tecnologia e téc-
nicos/engenheiros de som podem contribuir de forma determinante 
para a reprodução e reprodutibilidade dos aspectos sonoro e visual 
destas estrelas/intérpretes. Entretanto, o processo de autonomização 
destas agentes não se dá de forma isolada. É em meio a uma série 
de transformações que esta autonomia faz sentido. Para Bourdieu 
(1991), estas transformações se processam na constituição de um 
novo público consumidor socialmente diversificado, num aumento 
de produtores e empresários de bens simbólicos e na multiplicação e 
diversificação das instâncias de consagração.

 Já para José Carlos Durand (1989), este processo de autonomi-
zação se realiza no bojo de mudanças sócioeconômicas no Brasil a 
partir da década de sessenta, impulsionado assim o meio artístico 
que se (trans)formava. A concorrência entre os agentes também se 
faz presente na busca de patrocínio, e consequentemente de espaço, 
na obtenção de recursos públicos ou privados para a realização de 
suas práticas artísticas. 

 Pode ser interessante aqui reportar uma matéria publicada no 
Jornal A Tarde de  2 de fevereiro de 2005, como ilustração deste pro-
cesso: Empresários preferem o mundo axé. Vejamos o depoimento de 
Eduardo Santana, Coordenador do Departamento de Educação do 
bloco afro Malê Debalê: “As perspectivas dos empresários no Carnaval 
de Salvador estão é no público axé, que está no circuito Barra-Ondina, 
onde não há blocos afro. Nosso trabalho, que não é só a festa, o desfile, 
dura 365 dias no ano”.

No mesmo jornal, na coluna Sotaque Baiano, em entrevista com 
Bell Marques – vocalista e baixista da banda Chiclete com Banana, o 
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repórter Sandro Lobo pergunta sobre a solução para a falta de patrocí-
nio dos blocos afro. Bell responde: “Isso vem acontecendo há mais de 
vinte anos, ninguém tem culpa. Acho que os blocos afros deveriam se 
profissionalizar para acabar com esse problema. Todo ano é a mesma 
coisa; garanto, que se eu estivesse lá, isso não estaria acontecendo”.

Neste sentido, Bourdieu e Haacke assinalam que os artistas são 
difíceis de serem mobilizados, pois “não têm consciência de possuir 
problemas de interesse comum e se limitam à defesa dos interesses 
particulares, que são concorrentes com os dos outros” (1995, apud 
nussbaumer, 2000, p. 39).

Assim, o processo da autonomização da produção artística de 
forma geral se realiza de forma individual, sendo os mais beneficiados 
aqueles que mais se identificam ou se submetem à lógica do mercado. 
São os chamados artistas executivos. Isto não significa, porém, que 
esta autonomização se efetivará. Buscamos na relação entre artis-
tas, patrocinadores, agentes e mídia, a explicação da construção do 
sucesso desta agente-intérprete no tocante ao ambiente da axé music 
e sua confluência que se derrama em outros ambientes do mercado 
da cultura.

Para que as intérpretes do Carnaval baiano sejam “eleitas” repre-
sentantes da produção musical recente entre nós, redes de interesses 
e conexões se fazem necessárias para a construção desse sucesso que 
se estende para além do Carnaval. É instigante o que Claude Mollard 
(1994, apud nussbaumer, 2000) denomina de jogo das quatro famílias 
que constituem o sistema cultural no qual artistas, públicos, financia-
dores e mídia se relacionam e se estruturam por dois eixos:

[...] artistas e públicos podem jogar juntos, mas financiadores 
e mídia nutrem-se da presença dos primeiros. [...] Em torno 
desse eixo dos artistas e dos públicos, estabelece-se o conjunto 
de trocas que constitui o mercado da cultura. Em torno do 
eixo dos financiadores e da mídia, constrói-se o conjunto de 
intervenções que condicionam cada vez mais as relações entre 
artistas e público, ou seja, o mercado (p.19-20).
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Assim, as relações entre os artistas e públicos se transformam, 
na medida em que crescem as intervenções entre os financiadores e 
a mídia, mudando, desta forma, o sistema de artístico para cultural. 
Entretanto, para Nussbaumer, ainda citando Mollard, a relação que se 
estabelece entre os “participantes deste jogo” não se dá unicamente 
de forma biunívoca. Os atores podem participar de várias famílias ao 
mesmo tempo. O artista pode ser produtor e financiador de outros 
artistas, assim como o jornalista pode ser empresário; assim, vão se 
formando teias de relações e serviços no ambiente do mercado da 
cultura, que ampliam o trânsito e o poder destes agentes circularem 
no mercado, como “vencedores do jogo”.

Nussbaumer (2000), além dos quatro elementos propostos por 
Mollard (1994), inclui um quinto: os agentes culturais. Para a autora, 
este quinto elemento é importante como mediador entre o produtor 
e o financiador, também denominados de produtores executivos, 
relações públicas, dentre outros. Gostaríamos, aqui, de substituir a 
denominação “agente” por produtor cultural, pois este último termo, 
mais próximo do mercado da cultura baiana, se configura também 
como mediador entre o artista e o patrocinador.

A ocasião do sucesso surge de forma relacionada a circunstâncias 
nem sempre previsíveis e muito menos premeditada, não só por parte 
do produtor cultural. Examinemos o que nos tem a dizer Edgar Morin 
(2003) sobre este item. Utilizando a noção de acaso/incerteza no co-
nhecimento científico, Morin nos revela que enfrentar a incerteza faz 
parte da vida. Contudo, isto não significa uma resignação ou mesmo 
um ceticismo generalizado, para aguardar o incerto e o inesperado, 
traçando estratégias e desafios. Para o autor, “uma estratégia traz 
em si a consciência da incerteza que vai enfrentar e, por isso mesmo, 
encerra uma aposta. Assim, deve-se estar plenamente consciente da 
aposta, de modo a não cair em uma falsa certeza” (p. 62).

Assim, a consciência de que a vida humana é uma aventura, uma 
incerteza em que a estratégia e a própria sorte são artifícios funda-
mentais na tentativa de êxito, pode se configurar numa descrição de 
elementos fundantes na construção do sucesso.
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Aspectos propriamente artísticos: o artista como 
intérprete e criador

Passemos a considerar o artista como intérprete e criador, buscando 
nesta consideração o conceito de intérprete na acepção de Paul 
Zumthor (1993): Intérprete se refere aos “portadores da voz poética” 
(p. 57). Estes portadores se estendem não somente a cantores, músi-
cos, trovadores, menestréis, compositores, jogralescos, dentre outros 
detentores do dom da oratória. Segundo o autor,

[...] o que os define juntos, por heterogêneo que seja seu grupo, 
é serem (analogicamente, como os feiticeiros africanos de ou-
trora) os detentores da palavra pública: é, sobretudo, a natureza 
do prazer que eles têm a vocação de proporcionar: o prazer do 
ouvido; pelo menos de que o ouvido é o órgão. O que fazem 
é o espetáculo (p. 57).

O intérprete ao qual Zumthor se refere é aquele da Idade Média na 
Europa. Baseado em Faral3 (1964), pesquisador da Idade Média cuja 
obra foi reeditada quase meio século após o seu desaparecimento, o 
autor conclui que nos intérpretes “se apreciava, sobretudo uma es-
pécie de universalidade nas artes do divertimento e, se ele dizia ou 
cantava a poesia, com igual maestria nos diversos gêneros” (p. 57). 
Já Menendez Pidal (apud zumthor, 1993) se contrapõe à opinião de 
Faral e afirma que o intérprete se sustenta pelo instrumento musical 
que o acompanha.

As possibilidades de distinguir o músico do cantor e do recitador 
eram muito pequenas. Neste sentido, a especialização na arte de inter-
pretar não se constitui em regra neste período. No entanto, a depen-
der do gênero recitado, a interpretação se tornava mais especializada. 
Estes cantores “de gesta”, como eram chamados, apresentavam-se nos 

“jograis”, e muitos deles eram cegos.

Onipresente, insistente, agitada, a massa dos intérpretes não 
tem delimitações fixas nem precisas. Socialmente heterogênea, 
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recruta-se em todos os setores não camponeses da população 
e dá provas de uma mobilidade que, de um dia para o outro, 
pode modificar a condição do indivíduo; fazer do cavaleiro 
um errante miserável, do clérigo um saltimbanco, do recitador 
popular um cantador introduzido nas altas rodas (ZUMTHOR, 
1993, p. 59).

O intérprete teria o dom da vocação da palavra e do canto origi-
nando uma elite de porta-vozes (p. 60).

Estas diversas práticas, apresentadas de diversas formas em luga-
res diversos, se estendiam também a leitores profissionais que, em 
voz alta, narravam o conteúdo de várias modalidades de textos ver-
bais impressos. Romances, poemas e outros gêneros eram lidos por 
intérpretes especializados que, a partir da demanda, formavam-se 
cada vez mais rápido. Estas leituras normalmente se transformavam 
em espetáculo, não importando para os ouvintes as diferenças sociais, 
sexuais, econômicas; sua atuação não era considerada uma atividade 
marginal. Apesar de não estarem situados socialmente em classe 
alguma, é difícil localizar sua posição. Zumthor (1993), destaca que: 

Eles não se assentam, propriamente falando, em nenhum lugar; 
distinguem-se; situam-se em contraste com os outros “estados 
do mundo”; muitos se enfeitam com roupas chamativas ou 
excêntricas, tratam a si próprios ironicamente de loucos. Por um 
lado, manifestam o caráter carnavalesco dessa cultura, mas por 
um lado somente (p. 63).

Estes intérpretes ligam-se às vezes a uma corte ou mesmo a um 
poeta que não dispõe da mesma competência para a arte de dizer. 
Assim como a aristocracia, a Igreja também se valia destes artistas 
para publicidade junto aos peregrinos. Esta ilustração pode ser repor-
tada aos cantos de romaria.

Outra característica destes porta-vozes do mundo medieval era 
certo nomadismo. Circulando por toda a Europa, estas migrações não 
eram bem vistas nas regiões que as recebiam, chegando a ponto de 
limitarem a quantidade de jograis que podiam circular e estabelecer re-
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sidência em algumas cidades. Fossem cantores, recitadores ou leitores, 
a depender do estilo de vida que levavam, no modo como se inseriam 
na ordem feudal ou urbana, só cabia a estes profissionais “uma moda-
lidade de integração social: a que se opera pelo lúdico” (p. 66).

Podemos observar, a partir do relato de Zumthor (1993), que estes 
profissionais intérpretes medievais carregam graus de similitude com 
o que costumamos denominar de intérprete da canção popular brasi-
leira/baiana, nos moldes da indústria da música contemporânea.

O construto desta nova intérprete, como já apontado no capí-
tulo anterior, pode ser reportado às transformações operadas no 
ambiente da música popular brasileira, principalmente a partir da 
década de vinte do século xx, quando da passagem do sistema de 
gravação mecânica para o de gravação elétrica; e o aparecimento e 
expansão do primeiro veículo de comunicação de massa: o rádio. Isto 
não significa deixar de apontar também o teatro musicado como palco 
desta construção, não só pelas atrizes e cantoras brasileiras, mas por 
estrangeiras que aqui passaram com suas respectivas companhias – 
portuguesas, francesas, gregas, espanholas e brasileiras. 

As intérpretes que se apresentavam nos palcos das revistas mu-
sicais do início do século xx, passando pelas estrelas que se cons-
tituem a partir do advento da era radiofônica mecanográfica, com 
Araci Cortes, e depois da era elétrica, com Carmen Miranda, passando 
pela fase da música popular brasileira que durou da década de trinta 
até a década de cinquenta, a Época de Ouro4, trazendo renovação 
musical e criação de novos ídolos, como Marlene, Emilinha, Dalva e 
Ângela Maria, dentre outras; atingindo o auge da mpb já na década 
de sessenta e setenta com Elis Regina, Gal Costa e Maria Bethânia; e 
os nomes da nova música brasileira, como Marisa Monte, Vanessa da 
Matta, Cássia Eller, Adriana Calcanhoto e Maria Rita, desempenham 
um importante papel na construção de uma identidade nacional, 
suplantando por vezes o próprio discurso dos compositores que de 
certa maneira passam a ter uma participação mais ativa na década 
de setenta, principalmente no período dos festivais da canção, que 
coincide com o período da ditadura militar no Brasil.
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Aproximando mais o foco, apontamos para as intérpretes surgidas 
no seio do Carnaval de Salvador, que, de forma semelhante às estrelas/
intérpretes surgidas em épocas anteriores, retomam o espaço também 
como criadoras da canção, não no sentido de compor a canção nos 
moldes em que se compreende o senso comum, mas suplantando por 
vezes o seu criador, sendo elas próprias também criadoras, já que de-
calcam o seu canto impregnado de significados não apenas referidos 
ao vocal, como também ao corporal, tudo isto relacionado à criação 
de tecnologias de som e de imagem, aumentando assim o leque de 
possibilidades da performance destas intérpretes na mídia5.

Este rápido panorama só nos serve para situar o objeto em ques-
tão. Apresentamos como algumas intérpretes baianas se pronunciam 
acerca deste conceito, a partir de sua experiência.

Márcia Short afirma que a intérprete é:

Aquele personagem que traduz todo sentimento do compositor. 
Toda invenção do compositor, e que, sobretudo, a emoção da 
banda traduz em palavras o que a banda, o compositor, o que 
a música diz. Na minha visão, é este o papel do intérprete 
(Entrevista à autora em 25 jan. 2005).

Podemos observar que a artista afere à intérprete o papel de per-
sonagem que traduz de maneira geral o sentimento. Neste sentido, ela 
representa alguém que não é ela mesma, pelo menos no momento 
em que interpreta a canção. Márcia Freire, diferentemente de Márcia 
Short, distingue a intérprete da cantora pelo tipo da canção interpre-
tada. No entanto, destaca, como a primeira, de que forma a emoção 
impressa é um ingrediente indispensável na composição da mesma. 

Que pergunta, essa... Normalmente, quando a gente sente a 
música, que a música entra na alma, a gente consegue interpre-
tar, nem sempre a gente é uma intérprete no caso da gente que 
canta no trio, no Carnaval, que faz aquele baile de 7, 8 horas 
e é claro que a emoção anda solta. Mas, tem aquela música 
que você consegue se dar mais, porque ela entra na sua alma, 
então você consegue interpretar essa música. Eu me lembro de 
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quando eu estava no estúdio gravando aquela música de Benito 
de Paula, Eu amei. Foi uma emoção, pois desde pequena eu 
ouvia aquela música. Então, quando eu gravei aquela música, 
eu gravei do fundo da minha alma. E a coisa mais interessante é 
que consegue passar isso pro público. O público consegue dis-
tinguir quando você canta uma música de alma e quando você 
está cantando porque simplesmente está cantando. (Entrevista 
à autora em 25 jan. 2005). 

Morin (1998) afirma que, na ética cultural da intelligentzia, há uma 
diferença entre melodia e canção. A primeira releva da arte e a se-
gunda, do consumo. Assim, a canção carrega uma dose de frivolidade, 
enquanto a melodia, uma dose de nobreza. Este esquema se refere 
especificamente à canção francesa. Entretanto, pode nos servir para 
traçar um rápido perfil desta construção poética do intérprete e suas 
várias nuanças de interpretações.

Assim, voltamos a levantar o problema da criação artística no 
sistema industrial. O critério de “qualidade” parece não se referir ao 
sistema industrial-comercial como linha de demarcação entre a arte e 
a não-arte. Morin (1998) aponta que a canção tem um caráter multidi-
mensional, pois carrega em si a dupla substância musical e verbal:

A própria música é algo de sincrético na canção. Comporta o 
tema melódico, o ritmo, o arranjo musical, o acompanhamento 
e orquestração. Se o tema musical é o maior refractário à ana-
lise conceptual e ao estudo sociológico, o arranjo e o ritmo 
inserem-se em gêneros, estilos, modas. Assim, a substituição 
de uma guitarra (normal) por outra (elétrica) marca a passagem 
do yê yê para o gênero neofolclórico (p. 236).

A história da canção se confunde com a individualidade criativa 
das intérpretes e dos gêneros musicais. Neste sentido, situando a 
canção de maneira multidimensional, podemos nos reportar à in-
dissociabilidade desta com relação à dança. Ambas se misturam de 
tal forma a gêneros tais como o rock, o twist, ao bolero, o samba, a 
valsa, o tango, o charleston, a axé music, só para citar alguns, que o 
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artista, ao fazer parte do espetáculo, seja em teatro ou em música, 
exibe seus dotes não só vocais, mas físico/corporal/coreográficos, e 
mesmo teatrais, na medida em que se apropria do texto do autor para 
decalcar de forma mimética o pensamento da personagem.

Assim, no conjunto música/palavra, a primeira é arrastada pela 
dança, enquanto a segunda, pelo teatro. E o conjunto das duas se 
reporta ao caráter da canção moderna de forma multidimensional, na 
medida em que a “mesma está empenhada no processo econômico-
industrial-técnico-comercial” (morin, 1998, p. 237), apontando assim 
os problemas da indústria cultural, que desemboca na contradição 
entre produção e criação. Por outro lado, podemos pensar no caráter 
singular da indústria da canção, que tem na intérprete uma das gran-
des representantes; tem o disco além do palco, o satélite da canção. 

“Toda canção moderna tornou-se um satélite da indústria do disco” 
(p. 237). Contudo, não significa afirmar que a aura (benjamin, 1983) 
impressa no software, ou seja, suas condições de gravação cada vez 
mais limpa, sem ruídos, não possa produzir, transmitir sentimentos 
e sensações de diversas naturezas no ouvinte/espectador. 

Por outro lado, ao imprimir sua voz num software, a intérprete já 
não precisa dispor de uma voz potente para este tipo de registro, visto 
que o microfone funciona como um amplificador da voz, bem como 
um mediador entre a intérprete e o público. Entretanto, o processo 
de tecnicização da canção necessita de um sistema de sonorização 
que integre cada vez mais tecnologia de ponta, para que possa captar 
a voz sem ruídos e sem defeitos. Assim, ao mesmo tempo em que o 
microfone subjuga a voz da intérprete às condições do estúdio e de 
uma apresentação ao vivo, proporciona, como já apontado, amplificar 
vozes de timbres agradáveis, mas destituídas de intensidade, bem 
como pequenos defeitos que se tornam estilos interpretativos.

Como exemplo deste fenômeno, podemos citar duas grandes vozes 
da música brasileira: Carmen Miranda e João Gilberto. Com uma ex-
tensão vocal relativamente pequena e de pouca intensidade, Carmen 
se vale de uma interpretação brejeira e peculiar, enriquecida pela 
sua performance corporal e pela sua indumentária, que proporciona 
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um conjunto performático seguido até hoje no show bussiness por 
artistas como Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Margareth Menezes 
e Marisa Monte, dentre outras, para dar conta de uma singularidade 
interpretativa projetada para além da voz. 

Examinemos o depoimento da artista à revista O Cruzeiro, em 
1935.

Repórter [...] E você para cantar estuda muito a música?
Carmen: Não! Eu não entendo nada de música! Canto por vo-
cação. Assim, quando me dão a letra, peço para tocar e, lendo 
os versos, dou a expressão que se torna necessária. Aliás, isto 
não sucede só comigo. Todas estas canções populares são assim 
fáceis, dependendo apenas de uma cousa, de alma, mas alma 
de gente carioca, expressiva, viva, espontânea. (apud GARCIA, 
2004, p.31).

Quando Joubert de Carvalho – autor de Ta-hí, quis ensinar-lhe a 
marchinha com voz de seresteiro e tentando orientar sua interpreta-
ção, ela retrucou dizendo: “Não precisa me ensinar, não, que, na hora 
da bossa, eu entro com a bossalidade” (castro, 2005, p.52). 

Assim, nos dois exemplos, podemos perceber a “intuição” da intér-
prete como tônica na construção de uma forma própria de interpretar 
sambas, marchas e demais canções brasileiras. Assim sendo, 

A soprano de voz afinadíssima, com uma dicção de cristal, não 
alcançava a extensão de Aracy [Cortes] nos agudos, mas tinha 
mais peso na voz e capacidade de trabalhar igualmente nos 
médios. Isso indicava seu potencial para cantar numa variedade 
de ritmos e estilos. E Carmen tinha a interpretação, a bossa da 
cantora de rua – um talento para enxergar nas entrelinhas das 
frases, tomar liberdade com a melodia e surpreender o ouvinte 
com seus achados. Não precisava ser vista para agradar – em-
bora quando isso acontecesse, nas fotos e nas apresentações 
em público, sua beleza e vivacidade e o fato de cantar sorrindo 
pudessem torná-la muito popular. (CASTRO, 2005, p.50).
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João Gilberto6 contribui de forma emblemática numa nova per-
formance vocal interpretativa, cujo diálogo com o violão torna-se 
referência de “qualidade” numa síntese do canto falado, só tornado 
possível em virtude da apropriação de uma nova tecnologia de cap-
tação da voz e de instrumentos tanto em estúdios quanto em con-
certos ao vivo, denominada ortofonia. João e seu violão configuram 
emblematicamente a interface entre a música erudita e a popular no 
sentido de exigência auditiva e conhecimentos técnicos por parte 
do público que de maneira sutil possa captar os acordes dissonantes 
do seu violão com a divisão rítmica do canto proporcionando assim 
diálogos antes inimagináveis, captados pela tecnologia.

João tem uma declarada preocupação em projetar a voz de 
maneira clara e delicada, com uma dicção impecável e sem 
um pronunciado sotaque de baiano... Em seu perfeccionismo, 
emite cada palavra com o peso inteiro de seu significado e de 
sua sonoridade. (MELLO, 2001, p. 43)

Guardadas as devidas proporções ambientais e artísticas, obser-
vamos que o mesmo fenômeno tecnológico é possível na captação 
da voz da intérprete no trio elétrico, em diálogo com instrumentos 
harmônicos e percussivos. Assim, a técnica vocal é indissociável de 
novas tecnologias de captação que proporcionam uma emissão vocal 
de menor intensidade, oferecendo assim uma saúde vocal longeva, bem 
como o surgimento de novos estilos que se distanciam cada vez mais.

Margareth Menezes revela, em entrevista ao jornal A Tarde, sobre 
o tema em questão, à época do lançamento do seu cd Pra você, em 
2005, pela gravadora Universal. 

Não sou cantora nem de trio nem de Carnaval. – Carnaval é 
um momento na minha carreira. E esse CD é uma maneira 
de expandir mais o meu trabalho, para que percebam minha 
interpretação, meu timbre de voz. É uma proposta de novidade. 
Claro que o Carnaval tem o seu valor, mas não é a minha es-
sência. O que me liga ao Carnaval é a música; a participação é 
de momento. Agora chegou a vez de me mostrar mais. Sequei 
mais o som, coloquei pouca percussão para que sobressaísse 
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esse meu lado, para mostrar minhas possibilidades. Porque, para 
ser sincera, não me vejo cantando no Carnaval eternamente. E 
o Carnaval, mesmo, precisa se renovar... estão surgindo outras 
bandas... Tô aí, mas não sei até quando. (BASTOS, 2005, p. 1).

A artista, ao se “excluir” como intérprete do Carnaval, demonstra 
de certa maneira a “limitação interpretativa” que o Carnaval impõe, 
já apontado anteriormente por Márcia Freire, no sentido de não 
permitir que a essência da intérprete seja percebida, captada pelo 
público. Margareth demonstra em seu depoimento que o diálogo com 
muitos instrumentos, particularmente a percussão, “pode prejudicar” 
a performance interpretativa do artista em poder transmitir sua “es-
sência”. Entretanto, com a criação e difusão de instrumentos eletro-
eletrônicos, as possibilidades de variedades tímbricas da voz humana 
se ampliam consideravelmente, proporcionando assim milhares de 
variedades antes consideradas ruído, tais como soprosidades, gritos, 
rouquidão, sussurros, em diálogo com distorções, microfonias, de-
lays, computadores, samplers, reverber, etc. Assim, os ruídos7 passam 
a ser incorporados esteticamente, tornando-se música, como uma 
representação do caos sonoro da contemporaneidade, sonorizada por 
buzinas de carros, sirenes, betoneiras etc. Rompe-se assim o binômio 
beleza/pureza.

Margareth Menezes considera a “intérprete uma mensageira que 
extrai o sentimento da canção, permitindo assim que as pessoas 
sonhem”. A intérprete sente a música dessa maneira. Por outro lado, 
pontua a integração entre a melodia e a letra, além da observação 
e percepção dos limites. “Tem todo um perceber. Você percebe os 
limites quando você tenta. Daí pra cá eu não vou. Eu posso ir até 
aqui. Acho que isso a gente acha o caminho” (Entrevista à autora em 
5 out. 2005). 

Assim, a intuição está presente no ato interpretativo, bem como 
o sentimento impresso na poesia que se torna música. “A palavra 
convertida em música. A música expressa em palavra” (sant’anna, 
2001, p. 11). Na mesma obra, Sant’Anna enumera quatro tipos de ex-
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pressão musical: a música que canta (privilegia a melodia); a música 
que fala (privilegia o texto); a música que corporifica (transforma o 
corpo num elemento de expressão tanto da música quanto do texto); 
a música que visualiza (espetaculariza). De acordo com esta classifica-
ção, o autor também enumera, na mesma ordem: a Bossa Nova como 
a primeira categoria; o rap e os repentes como a segunda; as músicas 
de cunho popular, carnavalesco, pagodes e sambas, concertos de rock 
e pop como a terceira; e finalmente, os videoclipes como a quarta 
categoria, enquanto gênero sonoro/visual, bem como os dvds.

De certa maneira, Margareth Menezes e Márcia Freire seguem 
a classificação número um de Sant’Anna (2001), ao considerar a 
intérprete como uma profissional que valoriza a melodia da canção. 
Entretanto, acrescentaríamos, aos gêneros enumerados por Sant’Anna, 
a MPB transitando nas duas primeiras classificações. Por outro lado, 
tanto na música quanto em outras práticas artísticas, os gêneros não 
se configuram em classificações estanques, podendo transitar de um 
gênero a outro sem necessariamente pertencer unicamente a um ou 
a outro. Neste sentido, o ambiente do Carnaval também pode figurar 
em performances que na classificação de Sant’Anna seria represen-
tada pela música que corporifica, mas também em música que “canta” 
e que “fala”.

Ivete Sangalo considera ser possível não só “interpretar o seg-
mento, mas o sentimento” Para ela, em entrevista à autora:

A intérprete é aquela que se sente íntima de uma canção. [...] 
Você tá lá na prateleira de música, isso é possível, da mesma 
maneira que é possível só interpretar bacana, determinadas 
canções. Intérprete não é só aquele que chega, grita e canta, 
se dilacera, ou então se joga no chão, não. De repente, eu 
já vi milhões de interpretação iguais, idênticas, de diferentes 
momentos. Então, eu acho que é isso. A pessoa está pronta 
para assumir aquela música, caso contrário, ele tem direito de 
dizer não, esta canção não é para mim, por ele ser intérprete 
(SANGALO, 2005).
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Ivete aponta o bom senso como medida para se tornar uma in-
térprete. Conhecendo assim seus limites, o artista vai poder errar 
menos.

E assim, a voz enquanto força interpretativa da canção extrapola 
sua materialidade física e orgânica, assumindo contornos não só 
estéticos/artísticos quando, ao sair do papel, imprime uma materia-
lidade sonora que difere da voz que fala, pelo menos no cotidiano.  
A educação de uma voz cantada enriquecida pela técnica possibilita um 
domínio maior do material vocal do intérprete, possibilitando assim 
matizes de uma construção vocal compatível com um instrumento 
de composição cuja tessitura, timbre, fraseado, articulação, emissão, 
ritmo, pode imprimir múltiplas possibilidades de interpretação numa 
identidade vocal múltipla, sincrética, híbrida.

Vejamos o que Daniela Mercury tem a pontuar sobre o seu con-
ceito de intérprete. Paralelo ao canto, enumera outros pilares que 
alicerçam a carreira da intérprete:

Domínio do que se quer fazer com a música, pesquisa musical 
com escolhas conseqüentes (boas ou ruins), direção artística 
dos espetáculos. Eu sempre tive a idéia do que quero. A in-
térprete no palco com dança, repertório, detalhe de arranjo, 
iluminação, quem trazia a proposta era eu, e cada vez mais. 
(MERCURY, 2003b).

Assim, a intérprete em Daniela não se resume ao ato de interpre-
tar uma canção; configura-se num espetáculo multidimensional cujos 
elementos técnicos e artísticos contribuem para alicerçar, enunciar 
uma mensagem do artista performático contemporâneo8. Esta ca-
racterística é bastante presente em espetáculos de música pop, cujo 
público de proporções gigantescas, impossibilitados de ver de perto o 
seu ídolo, se contentam não só em vê-lo através do telão; o espetáculo 
oferecido pela iluminação e efeitos cenográficos/coreográficos possi-
bilita uma assistência visual/sonora de enormes proporções. O pú-
blico quer ver/participar de um espetáculo, seja dançando, cantando. 
Por outro lado, a música pop imprime uma gestualidade indissociável 
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da voz, na medida em que a relação corpo/voz, enquanto linguagem, 
também passa pelo vetor da percepção.

Assim, podemos pontuar que, de maneira multidimensional, 
Daniela aponta para uma intérprete que dialoga com recursos téc-
nicos/tecnológicos, performáticos, de forma a encarar sua prática 
artística como uma mediadora cultural que imprime no seu corpo/
voz sua mensagem poética. Ivete e Margareth também podem servir 
de exemplo para esta configuração, bem como o nosso primeiro mito 
contemporâneo – Carmen Miranda –, que associa a performance9 
corporal/gestual/visual para dar conta de uma pequena extensão 
vocal compensada por estes outros atributos. 

Concordamos com Martins (2004), quando afirma que:

[...] a voz ocupa seu lugar simbólico na linguagem, constitui 
e é constituinte da cultura, por sua capacidade comunicativa 
corpóreo-perceptiva. A corporeidade da voz ultrapassa a fun-
ção lingüística ao criar ambientes sonoros que nos circundam e 
nos põem em estado de imersão sensória (p.141).  

Neste sentido, uma nova ortofonia se apresenta para compactuar 
com o Carnaval, que também pode ser um ambiente bastante fértil 
para observar a atuação destas intérpretes. Estas, aliadas à tecnologia, 
podem ecoar os seus respectivos cantos de forma a refletir um novo 
estilo interpretativo, que carrega grandes transformações, não só na 
emissão vocal brusca e percussiva, pelo próprio estilo que a axé music 
e os gêneros afins imprimem, como nas tonalidades mais graves para 
a tessitura feminina, que, ao dialogar com instrumentos heteróclitos, 
busca uma ressonância peitoral laríngea, bem como a hiponasalidade 
e a metalização do timbre. Importante observar que a transformação 
da extensão da voz feminina no cenário da música popular passa por 
questões socioculturais bastante emblemáticas que de certa maneira 
pode levar a novas experimentações vocais em regiões mais próximas 
da fala. Utilizando regiões mais graves, é possível imprimir uma voz 
de comando, para ambos os sexos, a depender das tonalidades das 
canções, e assim o público pode cantar junto os sucessos executados 
ao vivo ou nas emissoras de rádio.
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Estamos hoje diante de uma androginia vocal cuja audição à 
primeira vista pode confundir o ouvinte acerca de quem canta, um 
intérprete ou uma intérprete. Importante observar, particularmente 
no ambiente do Carnaval, como este fenômeno nas intérpretes femi-
ninas imprime timbres e tonalidades mais próximos do masculino, 
enquanto que os intérpretes masculinos o fazem em tonalidades 
mais próximas do feminino. Para ilustrar, podemos observar o “jeito” 
do cantar de Netinho, de Luiz Caldas e de Bell Marques. Entretanto, 
cabe lembrar que quem imprimiu no Carnaval de Salvador este canto 
andrógino masculino foi Zé Honório, o então vocalista do bloco Trás 
os Montes.

Dessa forma, munidos de depoimentos diversos das referidas ar-
tistas, podemos afirmar que nestas intérpretes, seja no ambiente do 
Carnaval, seja fora dele, vibram em suas cordas vocais o comando da 

“massa”, a sensibilidade, a percepção, a mensagem poética, o domínio 
técnico, o bom senso, a performance, apontando para um conceito 
mais estreito, bastante discutido, de que a interpretação é indissoci-
ável de determinados gêneros mais “calmos” , compactuando com o 
binômio beleza/pureza, mas também apontando para um visão mais 
ampla, pela qual a intérprete carrega no seu canto historicidade, a 
identidade do lugar e do povo de onde se canta, bem como a juven-
tude, a beleza, o punch e o dom da estrela.

Para concluir esta seção, tomemos o depoimento de uma intér-
prete brasileira considerada uma unanimidade nacional: Elis Regina. 
Em entrevista ao programa Roda Viva na tv Cultura, re-apresentada 
no programa Metropólis, na mesma emissora, quando do vigésimo 
quinto aniversário de sua morte (19 de janeiro de 2007), a artista diz 
que “a função do intérprete é procurar autores”. Assim, aproveitamos 
o depoimento de outra unanimidade nacional – Milton Nascimento –, 
no mesmo programa, para exprimir o pensamento de um artista com-
positor em relação à intérprete: “Todas as canções que eu fiz eram 
para ela cantar”.

Voltemos ao nosso ambiente para capturar a fala de dois com-
positores baianos, Ramon Cruz e Gilson Babilônia, a respeito do 
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processo de criação e como tais intérpretes emprestam suas vozes a 
estas canções.

Ramon Cruz guarda uma forma muito própria de compor:

Geralmente eu falo de amor e mostro pras pessoas que eu 
gosto e que gostam do trabalho. Daniela, Ivete, Cláudia Leitte 
são três intérpretes que eu vejo minhas músicas nas vozes delas 
e é uma forma de divulgar o trabalho também e pela qualidade 
do trabalho delas. Mas não especificamente prá elas. Mas por 
coincidência, às vezes casa perfeitamente, como Bola de Sabão, 
com Cláudia Leitte; com Quando a chuva passar, com Ivete;  
e com Feijão de Corda, com Daniela. Eu mostrei o refrão pra 
ela e ela disse: que lindo, faça o resto da música e ficou legal. 
Mas eu faço sem compromisso, também. (Entrevista à autora 
em 1º jan. 2007).

Gilson Babilônia aponta que, ao compor, pensa no povo. “Na ale-
gria do povo. Depois da música pronta é que eu vejo qual a cantora 
que mais se aproxima daquela música. Me inspiro na vivência, no 
contato com os artistas e no paraíso que é Salvador”. (Entrevista à 
autora em 9 ago.2005).

Quanto à sensação de ouvir sua música na voz destas intérpretes, 
o compositor anteriormente citado diz: “Elas transformam em pérola 
o que canta. E o que elas cantam vira sucesso. É uma emoção muito 
grande ouvir sua música na voz de cantoras deste porte”.

Ainda para Ramon Cruz,

A sensação é a melhor possível. E melhor ainda é a resposta 
do público. Vê-las cantando, interpretando e tal, é sensacional. 
Ver um arranjo legal em cima da composição é também mara-
vilhoso. Agora, ver o público cantando a sua música, aí não tem 
o que falar. Ver a galera... Essa resposta é o melhor resultado 
do trabalho. O público gostando.

Assim, podemos observar que estes compositores apontam o reco-
nhecimento do trabalho mediante o retorno dado pelo público, tendo 
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como porta-vozes estas intérpretes, que funcionam como divulgado-
ras destes talentos. Passemos então para a próxima seção, observando 
a relação destas artistas com os profissionais que proporcionam uma 
conexão mais próxima com o mercado da música.

As intérpretes e seus músicos, arranjadores  
e diretores musicais

A abertura do mercado de trabalho proporcionado pelo mercado 
da axé music, do Carnaval e dos estúdios de gravação provocou a 
profissionalização dos músicos em segmentos como arranjadores, 
diretores musicais, vocalistas, percussionistas, músicos de sopro e 
compositores. Com o aquecimento do mercado, aumenta a profissio-
nalização, oferecendo-se, assim, uma mão de obra mais especializada. 
A própria diversidade no âmbito da música profissional provoca este 
aquecimento de músicos saídos de vários segmentos. Da música (dita) 
erudita à música popular, o trânsito se torna cada vez maior. 

São absorvidos pelo mercado da axé music: profissionais vindos 
da Escola de Música da ufba, bem como da Orquestra Sinfônica da 
ufba e Orquestra Sinfônica da Bahia – osba; artistas premiados 
pelo Troféu Caymmi; autodidatas que têm sua formação nos bares, 
tocando jazz e música brasileira, dentre outros gêneros; músicos de 
países vizinhos, a exemplo da Argentina, que também contribui de 
forma significativa na forma(ta)ção do gênero: nomes como Ramiro 
Musotto, percussionista e produtor artístico de vários álbuns de 
Daniela Mercury; Guimo Migoya, baterista; Nestor Madrid, baixista 
e sócio de Wesley Rangel; Alejandro Fuentealba, guitarrista; Pedro 
Giorlandini, guitarrista, são alguns dos músicos argentinos que con-
tribuíram na formatação da axé music.

Podemos perceber, assessorando as intérpretes como diretores 
musicais os instrumentistas e arranjadores Gerson Silva, Cesário 
Leoni, Adson Santana e Alexandre Lins, músicos autodidatas, além 
de Letieres Leite e Radamés Venâncio, estes com uma formação 
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acadêmica que exercitam sua criação artística nos cds e nos shows 
ao vivo das intérpretes. Podemos nos referir também a instrumen-
tistas de sopro, além de percussionistas e vocalistas que, pela atuação 
profissional no mercado da axé music, também foram absorvidos em 
outros segmentos da música, como Leonardo Reis, Gustavo di Dalva e 
Peu Meurray, percussionistas baianos; os dois primeiros tocaram com 
Gilberto Gil e o terceiro,  com Marisa Monte. Podemos citar também 
as vocalistas Ângela Lopo, Silvinha Torres e Tita Alves, que canta-
ram com Luiz Caldas, Ricardo Chaves, Claúdia Leitte e Gilberto Gil. 
Outros nomes são Roney Scott, Fred Dantas, Joatan Nascimento, que 
também tocaram com Daniela Mercury e Caetano Veloso, bem como 
os argentinos Guilhermo Migoya, Ramiro Musotto e Nestor Madrid, 
(este último sócio por um longo período da wr e diretor musical e 
baixista de Margareth Menezes), para citar alguns. 

Em entrevista à autora, Letieres Leite, criador da Orkestra 
Rumpilezz, saxofonista e flautista da banda de Ivete Sangalo, além 
de arranjador e diretor musical de artistas como Daniela Mercury e 
da própria Ivete Sangalo, ressalta o aspecto mais determinante neste 
ambiente da axé music:

É a percussão com suas variantes e a sua organização. O que eu 
quero deixar neste depoimento é que ela é muito organizada, 
ela é sistemática. Você precisa se debruçar sobre ela para ter o 
impacto que eu tive como arranjador. Como eu tive que lidar 
com estes elementos. Eu acho que o cantor tem uma participa-
ção secundária, é um erro histórico quando se faz uma reunião 
com cantores para discutir a história da axé music. [...] Quer 
dizer, o que determina é o ritmo. Botou o swingue... Se Michael 
Jackson cantou com o Olodum, então ele é um cantor de axé? 
Então, tá na composição, vamos ver se tá? Tudo se resume em 
cinco grandes grupos [...] Ou as claves saem do Ilê Aiyê; ou 
vêm do Olodum, ou vêm dos frevos e caboclinhos, que vêm de 
Recife e dos blocos de trio; dos ijexás, com os filhos de Gandhy; 
e a última é a Timbalada, que vem da música negra americana, 
do funk, misturada com os tambores e o hip hop. Com estes 
cinco, o grande tronco é o candomblé. As claves todas vieram 
do candomblé. (LEITE, 2005).
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Seu posicionamento refere-se não ao local de onde veio, mas onde 
está se gerando a música dentro da axé music, de modo que sua crítica se 
dirige à própria postura do músico em dominar com mais propriedade, 
e não de forma aleatória à formatação desta música, para que haja um 
respeito da própria imprensa, da “alta cultura” sobre a importância 
desta música produzida por negros. O soprista aponta a fragilidade 
associada à própria etnicidade que esta música carrega, e cita como 
exemplos o próprio rock e o jazz como gêneros preteridos pela intelli-
gentzia e que se tornaram tão importantes na história da música.

Como sugestão, ele aponta a organização destes artistas “negros” 
não só como artistas, criadores, mas como aqueles que geram os meios 
de produção, e aponta como grande empreendedor desta natureza o 
percussionista, compositor e empresário Carlinhos Brown.

Se tivesse dez Browns na Bahia, talvez a gente tivesse falando 
de maneira diferente. Ter um Brown que consegue gerar o pró-
prio mercado financeiro... Ele não precisa se associar a alguém 
que vai gerir a carreira dele e investir no trabalho dele. Então, 
se todos os grandes cantores negros tivessem essa independên-
cia, talvez a gente tivesse falando de uma maneira diferente. 
De uma Bahia mais cultural, mais criativa. Eu não tenho nada 
contra empresário, nem produtor, eu não vou criar nada contra 
essas pessoas. Mas eles estão aqui prá ganhar dinheiro. O cara 
que quer ganhar dinheiro, ele faz isso como se faz para vender 
sabão em pó. Isso é uma coisa difícil de conviver. A gente pre-
cisa combater isso (LEITE, 2005).

Para Leite, os músicos devem deter os seus meios de produção e 
assim gerir seu próprio negócio. Neste sentido, Letieres não considera 
estas intérpretes enquanto músicos10 que administram suas carreiras. 
Parece que a relação músicos/intérpretes/empresários soa de maneira 
conflitante para o instrumentista que não se sente representado por 
estas profissionais nem artisticamente, nem etnicamente.

Destacamos, ainda, como o profissional contratado como diretor 
musical e arranjador concebe o seu ofício. Letieres afiança que reuni-
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ões são fundamentais para compreender o conceito artístico do tra-
balho. Ouvir outros trabalhos do artista, também, para que possa ser 
influenciado e se sentir “dentro” do trabalho do artista contratante. 

Particularmente, com Ivete fica mais fácil. Como eu toco na 
banda, a gente sabe a reação, como ela gosta e como a mú-
sica tem que atingir o público dela. Nesse nível, você tem que 
pensar em tudo... Na questão estética da música, mas tem que 
pensar também na música ter um resultado. As pessoas terem 
uma empatia. Então, tem certos truques que a gente aprende 
com o tempo, que vai dar certo. Não quero dizer com isso que 
você vai trabalhar na mesmice, na redoma, não é isso. Mas 
você equilibra seus conceitos criativos com conceitos técnicos 
e também de como embalar o produto para que chegue ao 
mercado, ao público, de maneira adequada.

Letieres assinala para o equilíbrio da padronização/individuação 
sem, no entanto, se eximir da criatividade. É o que Morin (1969) 
aponta, quando afirma que a divisão do trabalho não se incompati-
biliza com a individuação da obra. Entretanto, na mesma obra, Morin 
assinala também para o fato de a individualidade do autor ser esma-
gada pela da estrela. Assim, esses “criadores” se sentem por vezes 
preteridos pela indústria da música, que os contrata pelo talento, sem, 
no entanto, utilizarem deste artifício para o mercado. Referindo-se 
à sua contratação por outra estrela, Letieres Leite (2005) afirma, 
ainda: “Daniela é muito explícita no que ela quer, com ela não tem 
meio termo. Ela deixa bem claro: ‘eu quero assim’. Então, fica fácil 
trabalhar desse jeito”.

Também em entrevista à autora, Gerson Silva, diretor musical de 
Daniela Mercury e arranjador da intérprete e de outros artistas, a 
exemplo de Ivete Sangalo e Banda Cor de Mel, declara que o papel 
do diretor musical e arranjador é conhecer o projeto do artista que 
contrata seus serviços.

Por exemplo, eu tive uma experiência de fazer a abertura da 
novela América com Ivete Sangalo cantando, e eu tinha que 
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conhecer o roteiro da novela, o diretor, o que eles queriam com 
a abertura da novela, então, tinha que ser uma abertura mais 
alegre. E ao mesmo tempo era uma música complicada para 
mexer, pois um monte de artista regravou, mas a novela falava 
da coisa latina. Então você tinha que pegar esta informação do 
tema, proposta da novela, e colocar o trabalho do artista junto. 
Isto é que é o mais complicado. Pois às vezes você pensa que 
é bacana para a novela, mas não tem nada a ver com o artista. 
Eu tive sorte de conseguir fazer isso. Inclusive, Alexandre Pires 
me convidou para fazer um arranjo para o disco dele depois que 
ouviu a abertura da novela. Então, o ponto de partida é conhe-
cer o trabalho, o projeto, acho que é por aí (SILVA, 2007).

O instrumentista, arranjador e diretor musical Gerson Silva (2007) 
fala sobre Daniela Mercury: 

Daniela é muito inteligente. Eu achava isto mesmo antes de 
tocar com ela. É uma inteligência de visão. O que acontece é 
pegar como ferramenta de conceito, o Ilê Aiyê, por exemplo, é 
uma coisa de uma artista extremamente inteligente. A clave, o 
ritmo, a dança, o que surgiu a partir do Ilê Aiyê. O que antiga-
mente já vem do candomblé. Então, você descobrir que aquela 
manifestação rítmica só existia aqui foi uma grande sacada. E 
aí, você vê que a carreira de Daniela foi se desenvolvendo em 
cima do bloco afro, das características do Ilê, seja na dança, na 
música, na poética. O Ilê tem aquela coisa maravilhosa que 
é o orgulho de ser negro, você defender sua raça. Então, eu 
acho muito importante, e Daniela sacou isso. Se você for pegar 
arranjadores mais experientes. Com o próprio ritmo do Ilê você 
faz rock, funk, jazz, tudo. É só você ficar atento à questão 
rítmica, da clave, então, pra mim a inteligência dela vem daí, 
somando com tudo o que ela viveu com música e com a dança, 
que também é importante pra caramba. Mas, esta questão do 
Ilê é uma referência.

Quanto ao mercado da música, Gerson aponta que é “bastante de-
mocrático, onde tem a formação dos músicos de tendências diferentes 
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como jazz, rock, mpb, samba” o que enriquece a sonoridade desta 
música; afirma ainda que o conhecimento musical não se limita uni-
camente à “academia, mas de tudo. De estilo, de tendência, de técnica, 
timbragem, porque isso é que dá a característica do mercado”.

Assim como Letieres, Gerson Silva critica o caminho que o mercado 
da axé music sugere e cita como exemplo a criatividade de Brown.

O mercado é uma coisa complicada, porque, se você for obser-
var do lado administrativo, a indústria do axé se desenvolveu 
muito. Eles às vezes compram um formato de trabalho achando 
que só aquilo vai chegar ao público, e não é verdade. Tanto não 
é verdade que Brown é todo dia uma em cima da outra. Tanto 
com Marisa Monte, (que escreve sua carreira antes e depois do 
Brown), Brown com Enrique Iglesias, dentre outros, provando 
que você não tem que ter medo de arriscar e colocar suas idéias. 
Acho que falta isso, pra não ficar tudo padronizado. A indústria 
que assimilou isso é que quer ganhar dinheiro com isso. E ganha 
(SILVA, 2007).

O pianista e diretor musical de Ivete Sangalo, Radamés Venâncio 
comenta sobre sua atuação na banda da estrela.

Ivete é uma pessoa muito fácil prá se trabalhar, porque ela é 
uma intérprete. Quando ela quer um trabalho dela, a gente 
entende muito bem o que ela quer e se torna fácil fazer os 
arranjos. Quando a gente está fazendo um arranjo de uma mú-
sica, ela diz o que ela quer, o que ela pensa e fica fácil, porque 
ela sempre demonstra o que ela quer em forma de arranjo, de 
percussão dentro da música.(VENÂNCIO, 2005). 

Assim, Radamés afere a Ivete o rótulo de intérprete, algo não 
muito usual no mundo dos músicos. Estes, em sua grande maioria, 
responsabilizam as intérpretes/cantoras pela falta de reconhecimento 
do trabalho destes artistas no mercado da música, não percebendo, 
porém, que os empresários, bem como as majors, os utilizam como 
força de trabalho para alicerçar a carreira da intérprete/cantor.  
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Por outro lado, estes mesmos músicos/instrumentistas parecem não 
possuir/perceber o poder de administrar uma carreira solo, ou mesmo 
enquanto arranjador, diretor musical etc. Os que conseguem são nor-
malmente criticados pelos seus pares, que os taxam de mercenários 
e oportunistas.

A própria categoria não se sente representada nem pelas intér-
pretes, nem pelos músicos empreendedores que conseguem um 
espaço no mercado seja como empresário (com escolas, fazendo ar-
ranjos de encomenda etc), seja fazendo parte de bandas de artistas 
de sucesso.

O cenário musical do Carnaval de Salvador, com seus representan-
tes, se apresenta de forma bastante heterogênea no que se refere aos 
objetivos da categoria. Os blocos afro não se sentem representados 
pelos músicos que atuam nos blocos de trio, que não se sentem re-
presentados pelas intérpretes que puxam os respectivos blocos, que 
em sua grande maioria não têm autonomia para “escolher” repertório 
e profissionais cujas afinidades possam contribuir para o enriqueci-
mento do trabalho criativo da música.

Pode-se observar, também, que muitos músicos se tornaram 
empresários e abandonam suas respectivas carreiras no palco para 
gerenciar blocos e artistas, de maneira a competir no mercado de 
forma mais profissional; é o caso de Jonga Cunha e Alexandre Lins. 
Podemos também apontar outros músicos que conseguem conciliar 
o fazer musical com o empresarial, enquanto sócios da Academia de 
Música da Bahia – ambah; nesta categoria, encontram-se Letieres 
Leite e Gerson Silva, bem como o percussionista argentino Ramiro 
Mussotto, que, além de produzir outros artistas, desenvolve seu tra-
balho solo como instrumentista e compositor.

Passemos então a analisar empresários e produtores na carreira 
destas intérpretes. Daniela Mercury, Ivete Sangalo e Margareth 
Menezes administram suas respectivas carreiras através de suas 
produtoras, representadas por seus empresários e produtores con-
tratados ou em sociedade com cada um deles.
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Empresários e produtores culturais:  
os intermediários da cultura

A função do produtor no ambiente da cultura de forma geral, e na 
música de forma particular, tem grande importância como inter-
mediador, negociador entre artistas, financiadores, mídia e público 
consumidor. Este profissional se configura no ambiente cultural 
como de suma importância para o bom funcionamento do mercado. 
Sendo uma profissão ainda recente no mercado, mas com um grande 
crescimento a partir dos anos setenta, transforma-se por vezes em 
descobridor de talentos, na medida em que o interesse crescente 
das iniciativas privadas em vislumbrar a arte como negócio busca 
parceiros que possam dialogar de forma semelhante neste ambiente 
das práticas artísticas.

Para se obter patrocínio no ambiente da cultura, preparo e es-
tratégias de ação na interação com as diversas áreas das empresas 
patrocinadoras, os produtores são peças chave. Crescem cada vez, 
em número e em proporções, as empresas especializadas no setor 
de eventos, assessoria de imprensa, produção de espetáculos, cap-
tação de recursos, propaganda, elaboração e produção de projetos e 
eventos para atender à demanda do mercado, seja pela quantidade 
de artistas que aparecem de forma cada vez mais veloz no mercado, 
seja por algum gênero que estoura nas fms, provocando uma corrida 
de todo o sistema cultural que se mobiliza no sentido de dar conta 
destes fenômenos.

A axé music, de forma geral, e o Carnaval da Bahia, de forma parti-
cular, se configuram num ambiente bastante rico de informações no 
que diz respeito à atuação dos produtores culturais. Primeiramente, 
é importante destacar a posição de Mollard (1994) apud Nussbaumer 
(2000), no sentido dos diálogos possíveis entre os agentes/jogadores 
deste ambiente do sistema cultural. Assim, o produtor/empresário11 
se constitui normalmente em sócio do artista ou vice e versa. O ar-
tista como sócio de empresário/produtor. Este foi o caso de Daniela 
Mercury em início de carreira solo, que, ao lado de Jorginho Sampaio, 
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gerenciava sua carreira ficando com um montante de 50% de tudo 
que se produzia.

Sócio da Banda Eva, Jorginho é uma figura bastante emble-
mática no ambiente do mercado da música baiana. Convidado por 
Daniela para empresariar sua carreira ainda enquanto integrante da 
Companhia Clic, produz os dois álbuns do grupo e acompanha Daniela 
na saída para a carreira solo em 1990. Sua função na produtora era 
redigir contratos, vender shows, traçar estratégias de ação com re-
lação à carreira e buscar parcerias em voos mais altos, como o show 
do vão do masp, que propiciou a alavancada nacional da carreira da 
artista, em parceria com Poladian – empresário carioca que agenciou 
nomes da música brasileira como Paulo Ricardo, rpm, Jorge Benjor 
e outros. Poladian se configurava num agente – vendedor de shows 
que contava com estrutura de palco, iluminação, sonorização e uma 
equipe de produtores executivos e assessoria de imprensa, dentre 
outros serviços para a realização de grandes eventos. O empresário/
agente propulsionou a careira da intérprete ajudando-a a “invadir” 
o Brasil ao oferecer para a Rede Globo o especial exibido em 8 de 
dezembro de 1992, ficando com a artista até 1994, quando lançou seu 
terceiro álbum solo, Música de Rua. (ver anexo a). 

Foi a própria Daniela quem o convidou para gerenciar sua carreira. 
Todas as estratégias e passos no sentido de alcançar êxito/sucesso 
eram discutidos entre ambos. Segundo a intérprete, a preocupação 
maior de Jorginho Sampaio, mais do que gerenciar uma carreira 
artística, era otimizar lucros. A intérprete, para baratear custos e 
conseguir realizar no palco o que pretendia, coreografava seus tra-
balhos e confeccionava os figurinos com a sogra, arranjando assim 
soluções baratas e criativas para viabilizar seus projetos artísticos. 
No que se refere ao repertório, o empresário tinha uma preocupação 
maior com o Carnaval do que com os shows enquanto espetáculo 
cênico, trazendo o feedback dos programadores de rádio no que se 
refere à vontade do público.

Assim, havia certa divergência entre empresário e intérprete no 
que concerne aos objetivos e gerenciamento de uma carreira artística. 
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“Mas ele acatava o que eu queria”, pontua a intérprete. “Se no barzinho 
eu cantava o que eu queria... Nunca me vendi por dinheiro. Eu tinha a 
dimensão de minha auto-estima e o respeito com o que fazia e faço”. 
(Entrevista a silva (2006), gentilmente cedida à autora). “Eu sou a 
patroa do meu empresário. Mas eles também são meus parceiros”, 
continua Daniela. 

Jorginho Sampaio se configura em Salvador, pelo menos até o 
final da década de 90, em empresário bem sucedido no mercado da 
música e do Carnaval, gerenciando não somente a carreira de Daniela 
Mercury, como também de Ivete Sangalo, Simone Moreno, Araketu, 
Banda Eva (também como sócio do bloco) e outros. 

Depois de Jorginho Sampaio, Daniela é gerenciada pelo então ma-
rido Zalter Póvoas, fundando em 1993 a sua produtora Canto da Cidade, 
ficando o gerenciamento com o empresário Luiz Laborda durante oito 
meses. Com a saída de Laborda, Cacau Blaicker, Cacilda Póvoas e Nely 
(que havia trabalhado com o empresário carioca Poladian) assumem 
o gerenciamento de sua carreira, que tinha como política empresarial 
dialogar, traçar estratégias de carreira e “invadir” o Brasil. Com a saída 
de Nely e Cacilda Póvoas, Cacau continuou. Saindo Cacau, Nely volta 
e assume junto com Conceição/Cony Lopes. Com a saída de Zalter, 
entra a irmã de Daniela, Kitty Mercury, permanecendo à frente, ao 
lado de Conceição/Cony. A primeira se transfere para o Rio, o que 
dificulta o gerenciamento, e culminou com a sua saída. Durante um 
curto período, Kitty permanece à frente da carreira da irmã, até pedir 
o desligamento, pois seria mãe em breve, assumindo o cargo o seu 
marido, Clínio, que por sua vez trabalhou com a artista até junho 
de 2006. Kitty volta depois do nascimento do filho, mas assume de 
forma diferente a carreira da irmã, ficando à frente Clínio, que geren-
cia sua carreira nacional e o seu bloco Crocodilo. Na Europa e América, 
Daniela é representada pela sua agente internacional – Letícia, que a 
empresaria e vende shows pela Europa e eua.

Clínio Bastos atesta a respeito do papel do empresário na carreira 
do artista/intérprete.
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Eu não gosto de dizer que eu sou um empresário artístico, por-
que não me envolvo nas questões artísticas, principalmente com 
uma artista que tem uma formação tão densa como Daniela, 
que sabe muito bem o que quer e como quer fazer a sua música. 
Então, eu me coloco mais como um instrumento pra pegar a 
musicalidade dela e fazer com que esta arte seja até comercia-
lizada. [...] A minha função é efetivamente de um executivo 
que, obviamente, por ter um envolvimento com arte, como 
um marchand, requer uma sensibilidade para estar atento. Às 
vezes, você não é necessariamente sensível à música, você pode 
ser um ignorante musical e um excelente empresário artístico, 
mas você tem que entender as nuanças e as sensibilidades. Isto 
é que é mais importante, até mesmo para que você sobreviva 
executivamente. (BASTOS, 2005).

Neste sentido, Clínio se coloca como marchand, não no sentido 
concebido ao termo no universo das Artes Plásticas, de introduzir 
um artista em um círculo de clientela de sua intimidade, bem como 
de buscar novos clientes para aquisição de suas obra, fazendo-o assim 
circular num ambiente propício ao seu reconhecimento e importância 
enquanto artista. Há traços de similitudes entre estes profissionais. 
Ambos, enquanto intermediários culturais, cujo papel maior é fo-
mentar a carreira do artista no sentido administrativo, além de fazer 
crescer o público potencial, buscam ampliar o raio de ação do artista 
para que o consumo do seu produto seja cada vez maior e mais valo-
rizado no mercado.

Retomemos ao depoimento de Clínio, no sentido de compreender 
o artista como um produto; entretanto, um produto artístico que 
difere, portanto, de outros...

Porque eles são emoção, eles são arte, são pessoas. Então, como 
eu, por exemplo, que tenho uma formação administrativa... Eu 
fui administrador, trabalhei 22 anos no comércio de varejo. [...] 
Então, nós trabalhávamos com saco de feijão, lata de salsicha, 
peixe, etc. Comprávamos produtos nem sempre perecíveis, 
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mas que não têm uma opinião. Então, há uma diferença muito 
grande. Feijão não reclama da prateleira que está. O artista, ele 
percebe que você não o colocou no lugar ideal. [...]. A minha 
função é colocar ela no local em que esteja nas condições ideais. 
E obviamente, sempre ficar atento ao que ela pensa e o que 
quer da carreira dela.

Assim, a função do empresário/produtor é atuar como interme-
diário entre os artistas e outros agentes do mercado da música, no 
sentido de viabilizar condições adequadas procurando atender suas 
exigências. Por outro lado, o empresário funciona como um termô-
metro no sentido de relatar a realidade do mercado. 

Às vezes, é diferente o que o empresário quer e o que o artista 
quer. Então, a gente interfere passando um cenário do que 
está acontecendo no mercado quando a gente está comer-
cializando show, disco, para que o artista também tenha uma 
pessoa que tenha a função pragmática. Porque, infelizmente, 
a gente não vive de arte, a gente vive de bussiness, e isto é 
um negócio. Daniela deixa de ser em algum momento um pro-
duto cultural, vamos dizer assim, e se transforma em produto 
de consumo. Pra que esse produto de consumo gere recursos. 
Para que ela faça a arte dela da melhor forma possível. Pelo 
menos é assim que funciona na história da cultura no mundo 
inteiro (BASTOS, 2005).

Este termômetro auxilia a manter o artista em seu voo criativo 
sem, no entanto, perder o foco do que se quer atingir em termos 
mercadológicos. Continua Clínio: 

Então, eu acho que o equilíbrio entre o empresário e o artista 
é que, se em algum momento os dois voarem, a base poderá 
ter problemas. Eu acho que eu me preocupo com o bussiness, 
porque sei que tenho uma artista que tem preocupações artís-
ticas. Ela tira de letra no direcionamento artístico e qualitativo 
que ela quer fazer e como ela vai fazer, efetivamente. 
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Com este depoimento podemos perceber que profissionais deste 
porte têm a clareza do seu papel no mercado da música, funcionando 
como grandes intermediários/termômetros com os artistas, buscando 
assim somar esforços no sentido de perpetuar um negócio que cresce 
de forma cada vez mais organizada. Para Silva, pesquisadora do perfil 
artístico de Daniela:

Atualmente [2007], Daniela é dona de uma empresa chamada 
Canto da Cidade Produções, localizada na cidade do Salvador, 
que sedia, além de seu escritório no Brasil, uma editora de 
música (Páginas do Mar) e um estúdio de ensaio/gravação. A 
empresa trabalha com uma equipe reduzida, composta por: 
empresário, assessor do empresário, financeiro, uma pessoa res-
ponsável pelos fãs clubes, uma gerente da editora, uma pessoa 
responsável pelas pautas em programas de rádio e televisão, 
um técnico de estúdio, produção, duas recepcionistas (que se 
revezam em dois turnos de trabalho), um motorista, um office 
boy e serviços gerais.
Os músicos que acompanham Daniela Mercury, apesar de não 
estarem cotidianamente na empresa, também compõem o 
quadro de profissionais que acompanham a artista e fazem uso 
da estrutura física da empresa, principalmente do estúdio. Há, 
também, os serviços que são terceirizados como a assessoria 
de comunicação, trabalhos de cenografia, publicidade, serviços 
jurídicos e contabilidade. 
Eventualmente, são contratados outros profissionais para pro-
jetos específicos. (SILVA,2006,p.48).

Vejamos agora a estratégia de Margareth Menezes, que por sua 
vez, torna-se sócia de duas amigas para, juntas, alavancar sua carreira 
com o bloco de Carnaval Os Mascarados, criado em 2000, retornando 
assim à cena do Carnaval e, consequentemente, ao mercado da música 
de forma mais competitiva. Atentemos à maneira como se comporta 
a intérprete-estrela no gerenciamento de sua carreira.

Diferentemente de Daniela e Ivete, Margareth “invade” a cena 
da chamada “música baiana” ao largo do Carnaval, dialogando com 
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o teatro, cantando em bares noturnos e como crooner da orquestra 
do Maestro Vivaldo Conceição no Circo Troca de Segredos. Durante 
um período, foi produzida pelo sócios Dalmo Perez e Lu Barreto. No 
entanto, foi através do empresário Daniel Rodrigues (empresário de 
Gilberto Gil durante um período) que foi apresentada a David Byrne, 
abrindo sua turnê internacional antes mesmo de ser conhecida 
nacionalmente.

Com uma carreira bastante irregular em termos de gerencia-
mento, prejudicando assim seu reconhecimento em nível nacional, 
a intérprete fica sem gravadora durante sete anos, só voltando a 
gravar de forma independente em 2000, quando ressurge no cenário 
musical de forma mais visível pelas mãos do Carnaval, quando da 
comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil – tema do 
Carnaval daquele ano, que a conduz de maneira criativa para este 
ambiente, já com o embrião do bloco Os Mascarados, que viria a se 
consolidar no ano seguinte.

A partir deste momento, a carreira e a visibilidade da artista to-
mam um novo rumo. Margareth é assessorada por mais duas sócias, 
que abrem a produtora Central de Produção e que têm como produtos a 
editora Estrela do Mar, os blocos Os Mascarados e o movimento e bloco 
Afropopbrasileiro, além de sua carreira solo. Conferimos o depoimento 
da empresária da intérprete, Jaqueline Azevedo, a respeito do papel 
deste profissional na carreira da artista. “O empresário é aquele que 
planeja e executa as estratégias da carreira do artista, respeitando, 
é claro, as tendências e as peculiaridades dele”. (Entrevista à autora 
em 10 set. 2006).   

Quanto aos produtos relacionados anteriormente, que a Central 
de Produção administra, a empresária afirma que:

A Central só trabalha com produtos que, além da festa e da ale-
gria, tenham conteúdo cultural. Temos o bloco Os Mascarados, 
único bloco à fantasia da cidade, que busca e vem conseguindo 
o resgate da fantasia e das alegorias do Carnaval; temos o mo-
vimento Afropopbrasileiro, que visa a integração dos principais 
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grupos afros da cidade: Ilê Aiyê, Muzenza, Filhos de Gandhy, 
Cortejo Afro, Olodum e Malê Debalê; além de projetos enca-
minhados às leis de incentivos Rouanet e Fazcultura, de ações 
sócio-culturais durante o ano corrente. 

Quanto à equipe que forma a produtora, Jaqueline Azevedo diz: 
“Faz parte da nossa filosofia de trabalho manter uma estrutura pe-
quena, terceirizando profissionais por cada evento” e a equipe que 
acompanha Margareth em viagens nacionais e internacionais, a em-
presária declara que “depende da formação do show, somos bastante 
flexíveis nas nossas negociações”. 

Para a pesquisadora, torna-se difícil, por vezes, mapear efetiva-
mente os custos operacionais para manter e administrar uma carreira 
artística, visto que algumas informações de caráter econômico são 
omitidas, tais como valor de cachê, valor de captação de recursos, 
dentre outros itens importantes para se compreender efetivamente 
como funciona a máquina administrativa/econômica destas artistas/
empresárias.

Por outro lado, Margareth, ao mesmo tempo em que se vale de 
um produto padronizado (bloco de Carnaval) para ocupar a cena do 
Carnaval, se diferencia da própria cena ao retomar de forma criativa 
o uso da fantasia no Carnaval, permitindo assim o exercício da cria-
tividade aos associados do bloco, que escolhem o que vestir, sendo 
identificados por uma pulseira, de forma diferente, portanto, dos 
abadás padronizados exibidos pelos associados dos outros blocos.

 Buscando conquistar mais espaço neste ambiente competitivo, a 
intérprete cria o movimento Afropopbrasileiro em 2005, no sentido de 
fortalecer as entidades e blocos afro da cidade, respeitando suas res-
pectivas singularidades. Com ensaios itinerantes, normalmente nas 
quadras dos respectivos blocos ou em espaços que possa agregar estes 
ensaios, ela se apresentou ao lado dos vocalistas da banda anfitriã da 
noite. Por exemplo, em janeiro de 2007, na Praça Tereza Batista, no 
Centro Histórico, ao lado dos vocalistas das bandas Olodum, Malê de 
Balê, Muzenza, Cortejo Afro, Ilê Aiyê e Filhos de Gandhy. 
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Com vários produtos tais como o selo Estrela do Mar, possui dois 
blocos promovendo as festas d’Os Mascarados, e os bailes que leva 
para o Brasil inteiro. Exemplo disto são os espetáculos na casa no-
turna Canecão, no Rio de Janeiro, que em 2005/2006 promoveu en-
saios com a artista. Em sua quarta edição, o ensaio d’Os Mascarados 
no Rio de Janeiro ocupou as terças-feiras de janeiro de 2007 no Circo 
Voador, com participações especiais de vários artistas como Zélia 
Duncan e Tony Garrido, dentre outros. Então, como gerenciar uma 
carreira solo? 

Em depoimento à autora, em relação à sua carreira como empre-
sária, pontua Margareth: 

Não sou eu só. Tenho uma equipe, que são pessoas valiosas 
pra mim. Minha empresária, Jacqueline Azevedo, está comigo 
há mais de treze anos. E nesse processo a gente vem amadu-
recendo, eu não me sentia muito à vontade na questão do 
mercado aqui na Bahia, muito fechado. Então, eu não me sentia 
inserida em algumas coisas e acabei nesse tempo criando a 
minha panela. Aí eu consegui amadurecendo, vendo o que é 
que a gente pode melhorar, eu acho que é uma questão de ma-
turidade. Todo mundo percebe que existe coisa boa prá gente 
fazer, que a gente tem um filão interessante, que ninguém 
dominava, e o que é que precisa. Vamos amadurecer isso, para 
ficar cada vez melhor. Hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, 
profissionais de primeira linha e me sinto super bem. Hoje eu 
me sinto muito mais madura, porque o meu processo é muito 
do dia-a-dia mesmo. Eu tenho minha equipe: Jacqueline, Rita 
Martins, tem o selo Estrela do Mar, lançamos dois produtos, 
mais tarde eu pretendo movimentar melhor o selo, temos 
o bloco Os Mascarados, o Afropopbrasileiro e a Central de 
Produção, que é que me representa. (MENEZES, 2005).

Quanto à inserção da artista no mercado, continua  Margareth: 

Às vezes o mercado significa o quê? Por onde a gente pontua 
ele? Porque têm coisas que estão acontecendo no Norte e 
Nordeste lá em cima e que a gente aqui não sabe nem o que 
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está acontecendo. Vender por exemplo 300 mil cópias lá. Ou 
no Rio Grande do Sul que o cara vai lá e vende 100, 200 mil có-
pias. Então, o mercado é muito relativo. Ainda mais em relação 
a uma questão mais nacional. Existem poucas oportunidades 
de você divulgar o seu trabalho nacionalmente e é restrito a 
poucos artistas também. Se se consegue cair nas graças dessa 
ciranda... A gente vê constantemente que durante anos e anos 
são os mesmos artistas, os mesmos programas, as mesmas 
performances. Na verdade a gente percebe que existe ali um 
certo domínio e eu acho que a única forma do artista que faz 
o circuito, uma performance mais independente, é ele perceber 
que o Brasil funciona por regiões. Por exemplo, no meu trabalho 
a gente começou a entender isso. Então vamos aí. Na região 
Norte e Nordeste, foi o primeiro filão maior em relação ao meu 
trabalho. Depois começamos a ir pro Norte fazer divulgação 
para as rádios, e isso, ao longo desse tempo, foi dando resultado. 
Hoje a gente tem um trabalho, posso dizer nacional, onde a 
gente faz show no Rio de Janeiro, bota 30 mil pessoas. Em São 
Paulo a gente tá começando a conquistar um mercado, mas a 
gente começa com um nome já na memória das pessoas. Minas 
Gerais. Então, a gente não tem que ter assim assombro com esse 
glamour todo que a gente vê na televisão. Porque, na verdade, 
ali favorece a uma fatia pelo menos para mim, relativamente 
pequena. Vamos ver. São 180 milhões de brasileiros. Por que o 
mercado nacional, de grandes destaques nacionais escolhe 20 
artistas para maximizar a situação e estes tantos outros cento e 
tantos milhões de brasileiros consomem o quê?

O depoimento um pouco extenso serve para ilustrar em linhas ge-
rais como uma artista que busca gerenciar e administrar sua carreira 
tem que compreender a lógica, a dinâmica do mercado e do público 
que se pretende atingir, buscando para isto um diferencial que possa 
atrair uma determinada fatia do mercado, e com isso, oferecer seu 
produto de forma diferenciada.

O gerenciamento da carreira de Ivete Sangalo acontece de forma 
diferenciada. Em início de carreira, Ivete Sangalo, assim como Daniela 
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Mercury, também foi produzida/empresariada pela produtora Perto 
da Selva, de Jorginho Sampaio. Ivete iniciou sua carreira ainda como 
solista, cantando em bares e boites, onde foi reconhecida e premiada 
pelo Troféu Caymmi, e produzida por Jonga Cunha. Este a conduz 
para o posto de vocalista da Banda Eva, atingindo estrondoso su-
cesso durante os anos em que permaneceu à frente do bloco/banda, 
até 1999, quando decide alçar voo solo. Seus irmãos, Jesus e Ricardo 
Sangalo, assumem então o gerenciamento de sua carreira através da 
produtora Caco de Telha, de sua propriedade, que ao longo de dez anos 
de existência, completados em 2005, amplia seu raio de ação como 
Caco de Telha Entretenimento.

Enquanto vocalista da banda Eva, Ivete recebia um cachê dife-
renciado dos outros integrantes da banda – em média três mil reais 
por apresentação –, até alçar o voo num show solo para a imprensa 
e fãs na área verde do Bahia Othon Palace, em 1999. Em entrevista a 
Cleidiana Ramos ao Jornal A Tarde, seu depoimento enquanto em-
presária revela:  

Minha experiência como empresária é muito mais lúdica. Na 
verdade, eu sou uma mentora intelectual. Vou dando as coor-
denadas em termos de filosofia de trabalho, dentro da minha 
empresa, que é a conduta, a que me proponho. Mas as ideias 
no âmbito empresarial, de fechar negócio, de fechar contrato 
com gravadora, abrir produtora, comprar blocos, essas coisas 
vêm dos meus irmãos, que partindo dos meus princípios, da 
minha filosofia de trabalho, desenvolveram isso muito bem. 
Agora, a minha negativa é importante pra eles. Se eu disser 
que é não, é não. E se eu disser que sim e eles disserem que 
não, aí a gente discute pois muito me interessa a opinião de-
les. Às vezes há coisas que eu não quero realizar, e eles me 
convencem, ou coisas que eles não querem que eu faça, e eu 
os convenço. Na verdade, a gente vai batendo uma bolinha 
(RAMOS, 2002, p.1).

Quanto aos produtos que formam a Caco de Telha:
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A empresa tem o bloco Cerveja e & Cia. No caso do bloco Os 
Corujas, fomos contratados por um bom tempo, quase oito 
anos, o que não deixa de ser uma sociedade. Tenho que traba-
lhar a favor desse bloco, que não é da nossa propriedade, mas 
a gente tem percentual, tem uma série de regalias, de coisas 
boas que vão me estimulando a divulgar o bloco, a tratar dele 
com mais carinho. Temos a produtora Caco de Telha, que, além 
dos meus shows, produz os de outras pessoas a exemplo de 
Sandy e Júnior, Jorge Aragão e tantos outros. A gente acabou 
de promover o Carnaval de Juazeiro, levando artistas que não 
estavam ligados a blocos. A gente vai batendo essa bola, fa-
zendo a ponte de determinados artistas.

A notícia acima, veiculada há cinco anos, já não reflete a realidade 
atual da empresa fundada em 1996 com o objetivo de desenvolver e ad-
ministrar a carreira solo da estrela/intérprete. Em 2007, a Caco de Telha 
possuía variados selos como a Caco discos, Caco produtora, Caco eventos, 
Caco formatura, Axé mix, Novas promoções, Caco eventos corporativos e 
Bar mix. A assinatura da marca está associada a mais de 500 eventos 
por ano. Com uma sede em Salvador e outra no bairro de Pinheiros, 
em São Paulo, consta em sua diretoria a família San galo12.

Uma das características mais recorrentes no gerenciamento da 
carreira de Ivete são os eventos produzidos para uma grande quan-
tidade de público, como o show comemorativo dos dez anos de car-
reira orçado em R$ 800 mil, realizado em 19 de dezembro de 2003 no 
Estádio da Fonte Nova, em Salvador, que gerou o primeiro dvd da 
artista, lançado em abril de 2004 pela mtv, com vendas que ultrapas-
saram a marca de 350 mil cópias.Vejamos um registro da imprensa 
na época do evento. 

Ivete Sangalo espera receber cerca de cem mil pessoas no mega 
show comemorativo que realiza domingo, a partir das 18 hs, 
no Estádio da Fonte Nova. Há dez anos, quando se revelou 
para o público baiano no comando da Banda Eva, ter aos pés 
uma platéia tão numerosa era praticamente impensável, exceto 
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no Carnaval, é claro. Mas Ivete está podendo. Com grande 
carisma, conquistou e vem mantendo uma popularidade capaz 
de lotar o espaço onde estará recebendo vários convidados para 
festejar uma década de sucesso e os cinco anos de projeto Sua 
Nota é um Show. Nos dias atuais, nenhum outro artista surgido 
na cena da axé music terias uma audiência dessa dimensão.
A “brodagem” de Ivete Sangalo também se reflete na relação 
com os artistas. Todos os que foram chamados para participar 
da festa têm uma relação muito afetuosa com a cantora “Eles 
são muito importantes na minha vida”. [...] “No convívio pro-
fissional, é importante contar com pessoas amigas, que tenham 
energia boa, troquem opiniões e façam a gente se sentir a von-
tade. Ivete é uma delas”, elogia Margareth Menezes.
Duetos – chuvas de fogos de artifícios e três telões gigantes 
situados em pontos estratégicos da Fonte Nova são recursos 
que demonstram o porte do investimento da festa, orçada em 
torno de R$ 800 mil.
Mas de mil seguranças foram contratados para atuar na área 
interna do estádio, além de efetivos das polícias civil e militar. 
O diretor musical do show, Alexandre Lins, adianta que Ivete 
fará a abertura, e em seguida, receberá os artistas. “Ela can-
tará músicas em dueto com os convidados e cada um fará seu 
número solo”, acrescenta.

“Daniela é uma referência de profissionalismo, além de ter me 
dado o maior apoio quando fui fazer carreira solo. Já Margareth 
me confia todos os seus segredos, sem falar que tem um vozei-
rão”, enaltece Ivete Sangalo.
Em clima de revisão de carreira, ela preparou um repertório 
de hits, incluindo sucessos da fase Banda Eva (como Arerê, 
Alô paixão, Levada Louca e Beleza Rara) e os mais recentes 
da carreira solo (o atual carro chefe Sorte Grande, a român-
tica Se eu não te amasse tanto assim e a indispensável Festa.  
O show da Fonte Nova atende a um antigo desejo da cantora 
(e torcedora do vitória), de se apresentar em um espaço de 
grandes dimensões. (UZEL; MARTINS, 2003, p. 4).

as_donas_do_canto.indb   208 10/5/aaaa   10:23:50



As donas do canto 209

Três anos depois, a artista/empresária mais bem sucedida da mú-
sica pop brasileira da atualidade (segundo a revista Rolling Stone. dez. 
2006, p. 60) repete o mesmo êxito de forma ainda mais grandiosa ao 
gravar em 16 de dezembro de 2006, no Estádio do Maracanã, no Rio 
de Janeiro, um especial para o canal Multishow (afiliado à tv Globo), 
que resultou num dvd e num cd com lançamento em março (cd) e 
abril (dvd) de 2007. Segundo dados da revista Rolling Stone:

A estrutura do show é gigante e envolve uma equipe de 350 
pessoas, palco de 19,8 metros de comprimento por 17,6 de 
profundidade e um telão LCD de 15X6 metros, o maior já 
usado no Brasil O público esperado, 80 mil pessoas. O custo 
do evento: R$ 2 milhões. (CUNHA; SCHIRILÓ, 2006, p. 70).

Ivete, a primeira mulher brasileira a se apresentar no grande es-
tádio carioca, segundo dados do Jornal A Tarde de 18 de dezembro de 
2006, leva 55 mil pessoas num show que contou com as participações 
especiais do vocalista do grupo Skank, Samuel Rosa, de Buchecha, 
Durval Lelys e do cantor espanhol Alessandro Sanzs, com a duração de 
mais de três horas, devido à queda de energia que esfriou um pouco os 
ânimos da plateia. No Carnaval 2009 Ivete Sangalo foi a cantora que 
mais apareceu nas transmissões de tv, segundo informação colhida 
no Navii Informação Inteligente.

Assim, ao longo de suas carreiras, cada uma das três intérpretes 
foi alçando voos solo, de forma a assumir o seu negócio como “dona”, 
criando blocos, produtoras, para que pudessem gerenciar mais de 
perto o seu produto artístico. Enfim, tornaram-se artistas/empre-
sárias, não só gerenciando suas carreiras individuais, mas outros 
grupos e outros negócios não necessariamente situados no ambiente 
da música.

Neste sentido, estes produtores/empresários contratados para ge-
renciar as respectivas carreiras destas artistas/empresárias tornam-se 
parceiros, mas não sócios (a não ser no caso específico de Margareth), 
ou seja, estes profissionais se configuram em intermediários do 
artista com o patrocinador, de forma que os interesses do primeiro 
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sejam também o seu próprio interesse. Entretanto, é importante res-
saltar que o diálogo entre os produtores e patrocinadores se processa 
de forma comercial e contratual. Isto pode coincidir com uma boa 
amizade, mas não se identifica necessariamente com relações afetivas 
de proximidade e intimidade.

As donas do canto

O artista, enquanto dono do seu próprio negócio na história da mú-
sica popular brasileira, não é um fenômeno recente e muito menos 
localizado. Podemos apontar como uma das precursoras deste em-
preendimento a compositora e pianista Chiquinha Gonzaga, que já no 
século xix ousava vender suas composições e partituras para o teatro 
de revista e se torna uma lutadora feroz pelos direitos autorais de sua 
própria obra, sendo neste período uma das criadoras de uma asso-
ciação para defender os direitos do artista, a Sociedade Brasileira dos 
Autores Teatrais – sbat. Aponta-se também, a visão empreendedora 
de Araci Cortes, que, numa atitude pioneira, monta uma Companhia 
de Revista na década de trinta, associada ao diretor artístico Luís 
Iglesias e ao compositor Freire Junior.

Araci empresária foi, por isso mesmo, um capítulo importante 
no tempo, como exemplo de empresa sólida, duradoura e bem 
conduzida, além, é claro, além de bafejada pelo interesse popu-
lar, já que Araci há muito se constituíra em sólido argumento de 
êxito de uma revista, ainda mais que o tino do grupo fazia com 
que se cercasse de outros consagrados valores da cena revisteira 
[...] Araci não só lançou muitos compositores; na função de 
empresária, ao lado de dois autores, Iglesias e Freire, não deixou 
de dar ensejo a que novos valores surgissem também nesse 
campo, obstinando-se em obter sempre algo de novo na rotina 
de seu trabalho (RUIZ, 1984, p. 181).
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Este exemplo nos serve para ilustrar que a indústria do entre-
tenimento e o mercado da cultura não se encontram unicamente 
vinculados aos meios de comunicação de massa, tais como o rádio e a 
televisão. Podemos ilustrar a partitura e um de seus reprodutores, o 
piano, como uma das origens da “música de massa”.

Patrice Flichy aponta a importância deste instrumento musical nos 
lares de classe média, no final do século passado, na sociedade 
européia. O piano não estava destinado apenas à execução de 
música clássica, e as edições de partituras indicavam uma grande 
variedade de canções populares, já segmentadas em vários estilos 
(religiosos, patrióticos, baladas sentimentais, canções cômicas) e 
com tiragens numerosas. (DIAS, 2000, p. 33).

Obviamente, a crescente mercantilização da cultura, também im-
pulsionada pela indústria do entretenimento fomentada por estes 
veículos, provoca uma nova lógica numa sociedade contemporânea 
em que o processo de produção, viabilização, divulgação e consumo 
exigem artistas que saibam lidar com esta lógica de forma a competir 
no mercado “num jogo de poder no qual é necessário que cada um 
dos atores sociais envolvidos esteja consciente do seu papel e de sua 
posição neste campo” (nussbaumer, 2000, p.86).

Continuemos, pois, a pontuar outros exemplos em períodos distin-
tos do processo de autonomização da produção artística na contempo-
raneidade. Tomemos como exemplo alguns artistas que, ao longo de 
suas respectivas carreiras, assumem o timão do seu fazer artístico, de 
forma a manter uma autonomia não só do próprio fazer, como também 
das relações que se estabelecem com outros agentes que contribuem 
para a circulação e consumo deste produto artístico; bem como a pró-
pria mudança que se opera na organização e produção da indústria 
fonográfica que a partir dos anos setenta toma um novo rumo, impul-
sionada também pela “mundialização da cultura” (ortiz, 1994).

Citemos como exemplo desta transformação a intérprete Maria 
Bethânia, uma das pioneiras a produzir os seus próprios álbuns, es-
colhendo desde o repertório até o arranjador e músicos do disco; Ivan 
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Lins, que, ao lado do seu parceiro Vitor Martins cria a gravadora Velas, 
lançando desde seus próprios álbuns solo ao de artistas como Rosa 
Passos, dentre outros.

Entretanto, na década de 1990, outro modelo de autonomização 
se faz presente, se considerarmos que alguns artistas detêm o direito 
de seus respectivos fonogramas, como é o caso de Marisa Monte e 
Daniela Mercury, que podem dispor destes produtos e disponibilizar 
por determinado período a gravadoras para comercialização. Motta 
(2007) pontua que “Marisa só faz o que quer, quando quer e com quem 
quer. É dona de sua gravadora e de todos os masters de seus discos, 
de sua editora, tem controle absoluto da carreira” (apud correa; 
paganini, 2007, p. 81).

Assim, podemos observar que, por mais que a lógica da indústria 
cultural tenda a homogeneizar e padronizar determinados modelos 
de negociação entre o artista e seu produto, existem formas de se 
driblar a imposição do mercado, ou ainda, aliar-se a ele de forma a se 
tornarem “artistas executivos” (nussbaumer, 2000, p. 87).

Podemos conferir como se processa a organização destas artistas 
executivas no ambiente do Carnaval de Salvador e seus respectivos 
staffs. Normalmente, cada artista, com sua empresa, faz circular em 
média 40 a 50 profissionais em seu staff. Em viagem a Portugal, em 
2005, Ivete Sangalo levou em sua equipe 50 pessoas, somando técni-
cos de som, de luz, músicos, dançarinos e produtores, dentre outros.

No Carnaval de 2003 a equipe de apoio de Daniela Mercury contava 
com 27 pessoas que se desdobravam em sua equipe pessoal, fornecedo-
res, imprensa, transporte aéreo e local, make up, artistas convidados, 
músicos, dançarinos e camarote. Além do camarote, o espólio de 
Daniela conta com sua produtora Canto da Cidade, equipada com um 
estúdio onde produz seus álbuns e ensaia; a editora Páginas do Mar; 
o bloco Crocodilo, de sua propriedade, administrado pela Central do 
Carnaval; além de sua carreira nacional e internacional, esta geren-
ciada, como já mencionado, pela produtora norteamericana Letícia.

O seu camarote, situado próximo ao Farol da Barra, na Avenida 
Oceânica, em funcionamento desde 1995, é organizado anualmente 
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pela promoter Lícia Fábio e sua sócia Nil Pereira, cuja parceria com 
patrocinadores culminou com o lançamento de um livro-álbum13 
contando a história dos dez anos de seu funcionamento. O camarote 
de Daniela é um desdobramento de sua atuação no Carnaval, necessi-
tando de uma equipe específica para fazê-lo funcionar de forma plena 
nos cinco dias de folia. Lícia e sua equipe, composta em média por 
cinquenta pessoas entre produtores executivos, designers, músicos 
do camarote, garçons, lista de convidados, empresa que confecciona 
as camisetas, dentre outros itens, se constitui numa estrutura à parte, 
porém subjacente à empresa Canto da Cidade.

A cada ano, com temas diferentes, o “Camarote da Rainha”14 se 
torna uma referência, além de signo de distinção (bourdieu, 1991) 
para quem circula em seus cinco dias de funcionamento com as ca-
misetas padronizadas. Artistas, personalidades, políticos e amigos da 
estrela circulam no ambiente cujo acesso é restrito a convidados, que 
podem desfrutar de cardápio diversificado, que a cada dia é oferecido 
por um restaurante “badalado” da cidade, bem como bebidas e drin-
ques que vão de cerveja (que patrocina cotas para o funcionamento 
do espaço), uísque a champanhe, além de distribuição de brindes e 
souvenires, e podem também desfrutar de música ao vivo, bem como 
boite com música eletrônica e lounges para o descanso dos convidados,  
entre uma e outra passagem de bloco.

Lícia Fábio, administradora do camarote,  destaca:

Hoje, estamos na décima edição desse espaço, que se tornou um 
case de sucesso no maior Carnaval do mundo. Nele, presenciei 
espetáculos e emoções. E são tantas emoções... Encontros memo-
ráveis da fina flor da música popular brasileira. Cantores sertanejos, 
da MPB, da música baiana, do segmento pop/rock, todos divi-
dindo o microfone com a artista. (MERCURY, 2005, p. 8).

A ambientação do camarote com temas15 que mudam a cada ano, 
estando sempre à frente deste empreendimento o artista plástico 
João Pereira, o arquiteto Luiz Humberto Carvalho, os hostess Graça 
e Paulo Borges.
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Numa estrutura que a cada ano se vê mais sofisticada, o camarote 
conta com banheiros climatizados, sala de massagem, maquiagem, e 
até uma pequena sala de cinema como em 2006, que exibia durante 
todo o tempo cenas de filmes nacionais de diferentes épocas. A par-
tir de 2008 Daniela firma parceria com a revista Contigo, e amplia a 
recepção e visibilidade das celebridades que por lá circulam. Em 2009 
o camarote recebeu a intelectual norteamericana Camille Paglia, que, 
encantada com a performance da artista, afirma ser Daniela a diva 
que Madonna gostaria de ser.

Quanto aos patrocinadores para fazer funcionar a “Casa da rainha”, 
a equipe conta com o patrocínio desde a primeira edição do Shopping 
Iguatemi, além de outras empresas que vão se revezando ao longo 
dos anos de funcionamento como Credicard, Renault, Cerveja Brahma, 
Primus, telefonia Vivo e Tim.

Para ilustrar a importância do camarote na carreira de Daniela, 
capturamos o testemunho da estrela a respeito deste espaço.

O camarote é como a minha casa. Para acolher, para abraçar, 
cheio de prazer, amizade e música, com vista para o mar. É aqui 
que eu quero morar, no Carnaval da Bahia, onde toda a alegria 
é possível, onde tudo é permitido, onde tristeza não há. Onde 
o Brasil olha para o próprio umbigo e perde-se a se admirar. [...] 
O camarote é um presente para minha cidade, um espaço que 
nasceu para divulgar o Carnaval, tornou-se uma referência e 
inspirou uma mudança na estética e na organização da festa. 
(MERCURY, 2005 p.7). 

Neste sentido, a estrela mais uma vez prenuncia o que efetiva-
mente acontece no espaço do Carnaval de Salvador, que a partir de 
2000 de forma cada vez mais acelerada ocupa novos espaços formado 
por camarotes que se destinam a oferecer conforto e comodidade a 
um sem número de foliões que se interessam cada vez menos pelo es-
paço da rua e se deleitam em assistir ao desfile de blocos recheado de 
estrelas, embalados não só pelas suas vozes, mas pela melhor bebida, 
comida, paquera, a preços ao gosto do freguês.
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Quanto ao camarote de Ivete Sangalo que passa a ocupar a Casa 
d’Itália em 2005, e em 2006 ocupa tanto a Avenida Sete quanto o 
circuito Barra-Ondina, não se constitui num espaço para se receber 
convidados, mas um estabelecimento comercial cujo objetivo único é 
obter lucro. Diferente, portanto, do Camarote da Rainha.

Já Margareth recebe seus convidados nos ensaios que promove a 
cada ano em espaços diferentes, tornando-se anfitriã no palco, mas 
não dispõe de um espaço no Carnaval que receba seus convidados. 
Por outro lado, a concentração do bloco Os Mascarados, que antes se 
situava no estacionamento do Mar Azul Hotel, na Barra, e a partir 
de 2005 passou a funcionar na Associação Atlética da Bahia, vem se 
constituindo como um local onde acontece concurso de fantasias e 
encontros de amigos e associados que saem em cortejo puxados por 
uma banda de sopros, que arrasta os foliões até o encontro do trio, 
onde a estrela puxará o bloco. 

Neste sentido, Daniela pode ser considerada a pioneira no geren-
ciamento de sua carreira solo, quando resolve assumir o controle do 
seu produto, separando-se do seu então sócio Jorginho Sampaio.

O mesmo acontece com Ivete Sangalo quando se lança na carreira 
solo em 1999, ao sair da banda Eva, tendo como parceiros seus irmãos 
e criando a produtora Caco de Telha para gerenciar sua carreira e seus 
respectivos produtos. Estima-se que os produtos de Ivete tenham 
lucrado, em 2006, 40 milhões de reais, tornando-a assim uma das 
artistas mais ricas do Brasil, constando no seu espólio particular 
dois aviões, inúmeros imóveis, criação de gado e carros importados, 
trio elétrico – Demolidor3 –, que custou a artista no Carnaval 2009 
a quantia de r$ 2,5 milhões, além de blocos. Isto sem considerar os 
shows vendidos no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, carnaval 
temporão e micaretas.

Importante considerar outros fatores que também levam ao 
sucesso empresarial, como o próprio mercado do Carnaval, que se 
profissionaliza cada vez mais, se tornando um negócio lucrativo tanto 
para os empresários quanto para as instituições do âmbito municipal 
e estadual, que capitalizam em benefício próprio o sucesso da axé 
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music e do Carnaval de Salvador. O próprio momento do mercado 
da axé music é um fator importante a ser considerado, bem como a 
autonomia cada vez maior de alguns artistas com relação à indústria 
fonográfica.

Assim, a fragmentação da indústria fonográfica também provo-
cada pela mundialização da cultura e a cada nova tecnologia percebe 
cada vez mais que a saída para as vendas é digital.16 Só em 2006, a 
queda de vendas de discos chegou a 25,5% ultrapassando a marca de 
2005. Mesmo assim, as multinacionais obtiveram lucro. No entanto, 

[...] a venda de música digital cresceu 100%, num total de 
2 bilhões de dólares, segundo a Federação Internacional da 
Indústria Fonográfica (AIFPI)... A previsão é que, em 2010, a 
música digital represente 25% do mercado mundial de música. 
Segundo a AIFPI, em 2006, foram 795 milhões de downloads 
legais, 89% a mais que 2005. (MATOS, 2007, p. 4) 

Margareth, que passou sete anos de sua carreira sem gravadora, 
retoma a relação com a gravadora emi, assinando contrato em 2005 
com o álbum Pra você, com duras críticas por parte da imprensa 
quanto à proposta estética do álbum como pode ser conferido na 
matéria de Eduardo Bastos no jornal A Tarde:

Embora Margareth Menezes afirme que teve independência 
para trabalhar, Pra você é indisfarçavelmente um disco mol-
dado por gravadora. Há a intenção óbvia de pegar o diamante 
bruto que é Margareth Menezes e transformá-la numa cantora 
de maior popularidade. Em consequência tem-se uma artista 
quase irreconhecível. [...] A ousadia de misturar batidas tribais 
com sons eletrônicos, uma das marcas de seu autodenominado 
estilo afropopbrasileiro, deu lugar à melosidade efiêmica de 
canções como Versos de amor, Contra o tempo (esta de Vander 
Lee), Mesmo assim  e Só eu e mais ninguém cantada como o 
co-autor Cláudio Zoli.
[...] No mais, Pra você é disco em tom menor, meloso, feito para 
consumo em larga escala.  (BASTOS, 2005, p.1)
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Vejamos a opinião de Margareth, em entrevista à autora, a respeito 
desta relação com a gravadora.

Isso vai depender do artista, né? Do grau de maturidade do 
artista, e da questão da confiança também. Por exemplo, no 
meu caso, a gravadora veio atrás de mim. Eu passei 7 anos 
sem gravar, eu tenho 17 anos de carreira, então gravei cinco 
CDs, fiquei 7 anos sem gravar, depois abri um selo, lancei 2 
CDs, por este selo. A gente conseguiu vender mais com meu 
selo independente do que quando estava em gravadora. Aí 
eu recebi um convite, sério, de uma gravadora como a EMI, o 
presidente veio até aqui em Salvador conversar comigo e fez 
uma proposta muito legal. Então, eu tenho autonomia. O CD 
está com as músicas que eu selecionei; a gravadora me trouxe 
duas sugestões que eu achei ótima que foi a música que eu 
gravei com Ivete e a que eu gravei com Cláudio Zoli, talvez a 
música mais diferente do CD, que é um pop soul. E eu gostei 
de ter essas músicas no CD. Mas o resto do repertório foi opção 
minha. Fiz uma seleção de 30, depois a gente ouviu junto aí 
compomos essa parceria. (MENEZES, 2005).

Se a gravadora proporciona ao artista uma estrutura que possa 
veicular sua música de forma massificada nas rádios, isto não significa, 
porém, atestar a venda significativa de cds. A intérprete aponta a 
relação das gravadoras com as rádios:

Hoje em dia, as coisas estão um pouco conturbadas com essa 
questão da música na rádio. Tudo funciona movido a muito 
petróleo. É verdade, isso é uma realidade, a gente não vai ficar 
se iludindo com isso não. Eu já estive no mercado independente 
de música, tenho um selo, sei como é que funciona. Também 
existe essa possibilidade, você chegar com uma música massa, 
como Dandalunda, ou Toté de Maianga e o cara na rádio não 
tem como barrar aquilo. Então, é a força da música também 
que chama. Agora, se você tem uma gravadora que investe 
na rádio, ajuda o trabalho. Porque um artista independente 
não consegue dominar uma rádio, essas grandes rádios ele não 
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consegue dominar. É uma área mais difícil. A gravadora grande 
é boa para você tocar na grande rádio. 

Quanto à trajetória de Daniela Mercury perante as gravadoras, 
foram muitas as negociações ao longo de sua carreira. A artista grava 
o seu primeiro álbum solo por uma gravadora nacional pequena – a 
Eldorado –, que já tinha gravado seus dois álbuns ainda como vocalista 
da Companhia Clic. Com o primeiro álbum solo, que alcançou venda 
estrondosa, a gravadora não tem condições de sustentar o prestígio 
alcançado pela artista, que passa para a Sony Music, ficando na mul-
tinacional até o álbum gravado ao vivo, Elétrica, quando migra para a 
bmg, com quem produziu alguns álbuns, além da Som Livre e da emi 
como distribuidoras dos produtos cd e dvd.

O sonho da artista – deter os direitos de todos os fonogramas 
dos seus álbuns já gravados – se concretiza em 2005, podendo assim 
negociar diretamente com cada gravadora que queira reeditar ou re-
lançar cada um deles com contrato por tempo determinado; ou ainda, 
negociar novos produtos. Silva (2006) sobre esta conquista, afirma:

No caso de Daniela Mercury, mais recentemente, em menos 
de um ano ela lançou três produtos distintos e com qualida-
des reconhecidas pelos principais críticos e conhecedores do 
assunto.
Em agosto de 2005 foram lançados, pela gravadora  Som Livre, 
o CD e o DVD Clássica, com gravações de grandes canções 
da música popular, que rendeu à cantora elogios de grandes 
especialistas da área.
Em novembro deste mesmo ano foi lançado, pela gravadora 
EMI, seu CD de carreira – Balé Mulato –, que, desde a capa 
(com fotos do prestigiado Mário Cravo Neto) ao conteúdo, 
demonstra toda a preocupação estética e conceitual da artista. 
O resultado é que a obra está sendo muito bem recebida pela 
crítica especializada.
Para finalizar, no mês de fevereiro de 2006, foi lançado, tam-
bém pela EMI, o DVD Baile Barroco, todo gravado em cima 
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do trio elétrico (feito inédito no Brasil), durante o carnaval de 
2005 que comemorou os 20 anos da axé music. Neste DVD, 
pode ser conferida a festa do carnaval de Salvador (que entrou 
para o Guiness Book como a maior festa popular do mundo), 
como se você estivesse ao lado da cantora, como um convidado 
especial (SILVA, 2006, p.40).

Ao longo de suas carreiras, cada uma foi alçando voos solo, de 
forma a assumir o seu negócio como “donas”, criando blocos e pro-
dutoras para que pudessem gerenciar mais de perto o seu produto 
artístico. Tornaram-se artistas-empresárias, não só gerenciando suas 
carreiras individuais, mas outros grupos e outros negócios fora do 
ambiente da música.

Nesta seção, tratamos do estágio de profissionalismo atingido 
pela indústria da música baiana e seus respectivos profissionais, que 
buscam, no aperfeiçoamento deste know how, sua sobrevivência e per-
petuação, em constante diálogo com patrocinadores, mídia e público.

Os patrocinadores

Para compreender o processo de produção do sucesso no âmbito 
musical, pode ser interessante traçar um panorama da geração de 
riqueza e mercado de trabalho que tem na produção cultural sua 
matriz, numa coexistência cujos benefícios sociais e econômicos 
podem ser traduzidos não só numa melhor qualidade de vida para 
os indivíduos diretamente ligados à atividade, como para a própria 
cidade que passa a arrecadar mais tributos com o aumento do fluxo 
turístico, bem como do poder aquisitivo da população. 

O Carnaval de Salvador desemboca sua sonoridade para uma parte 
do mundo, atraindo “olhares” nesta “espetacularização identitária”, 
possibilitando assim, realização de business, tendo a música como 
principal produto; por outro lado, aponta para um abismo social cada 
vez maior na geração de renda da maioria da população, que se vale 
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do mercado não oficial de trabalho, impulsionado também pela pro-
liferação de ensaios e festas que de alguma forma estão relacionadas 
ao Carnaval. Aumenta consideravelmente, neste período, o índice de 
prostituição e exploração de menores, bem como de doenças sexual-
mente transmissíveis, estimulado pelo aumento do fluxo de turistas.

Num mercado altamente competitivo, associar o seu produto à 
cultura pode se tornar um diferencial na solução de estratégias para a 
conquista de público consumidor. Neste sentido, o marketing cultural 
se torna um instrumento de comunicação na busca de uma identidade 
que favoreça o diálogo das empresas junto ao seu público.

Por um lado, o investimento em cultura não significa um retorno 
financeiro para a empresa. Entretanto, associar o seu produto à cultura 
torna-se cada vez mais um negócio lucrativo para ambas as partes: 
o Estado revela que, em 1997, a participação da cultura em ações de 
comunicação e marketing atinge 53% das preferências das empresas 
pesquisadas, em detrimento de outras áreas de investimento como 
científica, educacional, esportiva, meio ambiente, saúde e turismo, 
dentre outras, tornando-se o marketing cultural o meio mais procurado 
pelas empresas para investimento em busca do mercado consumidor 
(miguez oliveira, 2002, p. 215).

Segundo Cândido Mendes Almeida (1994)

[...] a atividade cultural configura-se dentro de duas represen-
tações básicas: o produto e o evento. O produto cultural é um 
múltiplo. A partir de uma matriz, ele se multiplica em tiragens 
predeterminadas por intermédio de canais de distribuições. 
Múltiplos culturais são os livros, discos, vídeos ou reproduções 
artísticas. Os produtos se distinguem pela sua tangibilidade e 
por se destinarem, quase sempre, a um consumo individuali-
zado. [...] O evento, em contrapartida, é essencialmente volátil, 
concluindo o seu ciclo ao final de cada apresentação. Dirigido a 
grupos de pessoas que podem variar de uma audiência restrita 
de um recital de poesia ao público presente a um mega show 
de rock, o evento permite impacto simultâneo da comunicação 
em ambos os casos. O evento cumpre seu ciclo com certa ve-
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locidade: de uma apresentação única a uma temporada de um 
ano, a transitoriedade é a sua marca principal (p. 31-32).

O mesmo autor diz: “a combinação correta entre evento ou pro-
duto e ação institucional ou de vendas é fundamental para o sucesso 
da estratégia de marketing cultural. A vantagem do evento em per-
mitir a atuação concentrada em um volume de pessoas contrapõe-se 
à desvantagem do seu alcance local” (p.33). Entretanto, isto depende 
da própria estratégia traçada pelo patrocinador. Como exemplo po-
demos citar a aparição da top model Gisele Bundchen no camarote de 
Daniela com patrocínio da Credicard, em 2004. Gisele Bundchen, com 
a camiseta com a logomarca da empresa no trio de Daniela, provoca 
uma veiculação formidável em canais de tvs, revistas, jornais e outros 
periódicos de grande circulação.

Neste sentido, o Carnaval se constitui num dos espaços de maior 
disputa de patrocinadores que antes se limitavam a patrocinar – par-
ticularmente as cervejarias – camarotes institucionais, como os da 
Prefeitura. Atualmente, vêem-se cada vez mais outros anunciantes, a 
exemplo de empresas de telefonia celular, shopping centers e empre-
sas de eletrodomésticos, dentre outros. O trio elétrico tornou-se um 
anunciador ambulante de produtos não só artístico-musicais, mas, 
principalmente, de produtos que vão de tintura de cabelo a cartão de 
crédito, tendo como modelo as estrelas, sua imagem e o seu corpo.

Por outro lado, esta possibilidade deve-se também às leis de incen-
tivo à cultura em nível estadual e federal, que possibilitam deduções 
em impostos, além da estratégia do empresariado no sentido de 
associar seu produto a artistas que estão em evidência, associando 
assim a marca de sua empresa como apoiador e incentivador da arte 
e proporcionando-lhe retorno institucional. Assim, uma cidade que 
tem como cartão de visita a alegria para receber turistas e promover 
festa pode cooptar para si os olhares de empresários que vêem no 
Carnaval o seu stand e suas representantes – no caso desta pesquisa, 
as intérpretes – para servir de garotas- propaganda na difusão e venda 
do seu produto.
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Assim, a “fabricação” da estrela no cenário da axé music se constitui 
não apenas como sujeito, mas também como objeto da publicidade, 
podendo multiplicar a utilidade ou funcionalidade desta estrela de 
diversas formas. Seja Ivete Sangalo apresentando shampoos e tintura 
de cabelo da Garnier, usando a sandália da Grendene, com o celular da 
Vivo, ou ainda tomando cerveja Schin; seja Daniela Mercury tomando 
cerveja Antarctica com Ray Charles ou ainda fazendo compras no 
Shopping Iguatemi com o Cartão Credicard, ou do Trio elétrico Paes 
Mendonça; seja ainda a mesma intérprete como embaixadora da  
unicef ou fazendo campanha para as Obras Sociais de Irmã Dulce.

Tudo o que a intérprete-estrela produz pode ser lançado no mer-
cado, não só no âmbito da música, mas em todas as suas variantes. 
Morin afirma que “A multiplicação da sua imagem, ao invés de alterá-la, 
a torna ainda mais desejável” (1989, p. 76). Mantendo sua originali-
dade mesmo quando é partilhada, configura-se como um produto 
específico da contemporaneidade. Assim, pode ser considerada uma 
síntese de estrela-deusa e estrela-mercadoria.

Este tino comercial que percebemos em alguns artistas baianos 
para gerenciar sua própria carreira, tornando-se empresárias e pro-
dutoras, ampliando, portanto, seu raio de ação com os Carnavais fora 
de época e se consolida como uma expansão deste mercado. Já se 
contabilizam 40 Carnavais extemporâneos pelo Brasil, dentre eles o 
Micarande, em Campina Grande (primeira cidade a aplicar este mo-
delo), Carnatal (Natal), Fortal (Fortaleza), Carnabelô (Belo Horizonte), 
Micarecandango (Brasília) e muitos outros mais, reunindo dezenas de 
milhares de pessoas, possibilitando um novo nicho no mercado da 
cultura e assim, uma maior negociação com patrocinadores que se 
aproximam deste diálogo.

O artista também pode se tornar um patrocinador em potencial, 
produzindo outros artistas e eventos que capitalizam para si dividen-
dos e lucros cada vez mais vultosos e menos revelados. Observa-se 
também que este mercado torna-se cada vez mais rentável, ampliando 
e modificando cada vez mais os circuitos de shows que chegam a reu-
nir até 5 bandas numa noite em espaços que se ampliam para receber 
um número cada vez maior de público.
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Por outro lado, se a posição que estes artistas passam a ocupar 
no showbiz se torna cada vez mais rentável e concorrente, torna-se 
necessário associar o produto à lógica da indústria cultural na difusão 
e divulgação destes produtos. 

A mídia

Tomamos por mídia, neste estudo, o conglomerado formado pelas 
emissoras de televisão (aberta e fechada) e rádio, bem como jornais 
e revistas que, de forma crescente, impõem a lógica da indústria cul-
tural na produção e divulgação da cultura. Nesta perspectiva, a sede 
do poder comunicacional corresponderia ao seu suporte empresarial, 
que tem estado quase sempre concentrado em conglomerados como 
a Rede Globo, o sbt, band, Record e mtv, operando respectivamente 
no Rio de Janeiro e em São Paulo, passando as emissoras locais a 
simples receptoras ou retransmissoras, sem qualquer possibilidade 
de autonomia e interferência na programação, a não ser no noticiário 
e em poucos programas exibidos em horários de pouca audiência.

Este panorama, no entanto, não se apresentava da mesma forma 
em tempos mais remotos. Nos primeiros anos de funcionamento da 
tv Itapoan, o cast de funcionários, técnicos e artistas que por lá se 
apresentavam em programas passaram a uma dinâmica local, como 
recorda Rubim para ser “incorporada por uma lógica de indústria 
cultural, estranha e exterior à sociedade baiana” (2000, apud miguez 
oliveira, 2002, p. 237).

Por outro lado, a lentidão com que se deu a implantação de outro 
canal de Televisão além da tv Itapoan, em atividade a partir de 1960, 
se verifica no fato de que apenas em 1969 se estabeleceu a compe-
tição, com a entrada no ar da tv Aratu. Esta última incorporou sua 
programação à grade da Rede Globo e da tv Bandeirantes em 1974, 
tornando-se transmissora do canal homônimo.

Assim, Rubim (2000, apud miguez oliveira, 2002) aponta que a 
insipiência da mídia baiana corria por conta
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de sua inscrição em uma sociedade com forte desigualdade e 
exclusão sociais, vinda de uma recente paralisia econômica, com 
uma tênue industrialização e uma população majoritariamente 
rural, e uma modernização circunscrita espacialmente, em 
um Estado que comportava ainda muitas dimensões arcaicas 
(p.237).

Outro elemento relevante deste jogo do sistema cultural se pro-
cessa pela influência da mídia na difusão e divulgação do produto 
artístico e seus desdobramentos. Estamos na “era da mídia” e, para 
tanto, o artista e qualquer celebridade só se torna visível pelo poder 
que a mídia tem de promover o sucesso. Para o artista, além do espaço, 
é importante o reconhecimento e a aceitação do seu trabalho pela 
crítica “especializada”.

Em Salvador, o fenômeno axé music provocou por parte da im-
prensa “especializada”, uma rejeição e campanha combatida à exaustão 
pelos cadernos de cultura dos principais jornais de maior circulação 
que tinham em “críticos”, como Hagamenon Brito, atacante feroz do 
Carnaval e da axé music. Diz ele a Ceci Alves, do jornal A Tarde:

A axé music hoje não existe. Entre 97 e 99, até 2000 – que foi 
o seu auge –, o estilo chegou a representar, como segmento, 
13% do mercado de venda de discos no Brasil. Hoje – e há 
quatro anos tem sido assim –, ele representa 1% das vendas, 
só empatando com a música erudita. Então, a realidade é que 
a axé como segmento, não tem mais representatividade.
[...] Hoje em dia não se vê renovação, não se tem mais artistas 
em vários escalões, que fazem shows. A axé não tem mais aquela 
força, nem no rádio baiano. Se ainda tivesse, não teria nem 
surgido o arrocha, que é apenas uma onda que veio na tentativa 
de ocupar o espaço vazio do axé music. (ALVES, 2004, p.1)

No entanto, pode-se ler o nome do jornalista e crítico Hagamenon 
Brito circulando em press releases de artistas como Margareth 
Menezes, no cd gravado ao vivo em 2004. Destacamos trecho do seu 
comentário:
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A era 2000 tem feito muito bem à cantora. Ela se reconciliou com 
o que tem de melhor – forte performance de palco, com atitude 
e sensualidade, e uma musicalidade afro-pop que não dispensa 
o samba e o ijexá. Intérprete potente e intuitiva, Margareth 
honra a tradição de vozes negras femininas da MPB (Clementina 
de Jesus, Carmen Costa, Elza Soares, Sandra de Sá, etc).

Como vemos, Hagamenon se reconcilia com “esta música”, usu-
fruindo agora da própria hostilidade que ele imprimiu quando se-
gundo algumas fontes, rotula de forma pejorativa esta música como 
axé music. Podemos conferir mais um de seus comentários, agora 
elogiosos, sobre Daniela Mercury, no livro sobre os dez anos do ca-
marote da artista:

[...] Dez anos de camarote. Vinte e cinco anos do primeiro 
álbum (ainda como vocalista da Companhia Clic), milhões de 
discos vendidos em todo o mundo. Elogios da crítica de toda a 
parte. Respeito entre os colegas e os profissionais do show bizz. 
Emoção e técnica, sentimento e disciplina. Tudo isso é Daniela 
Mercury, a tradução mais pop do Carnaval de Salvador. Os 
próximos passos? O futuro a Deus pertence, mas, em Entrevista 
à Isto é Gente, a cantora foi sábia ao analisar o Carnaval baiano 
atual. [Espero que ele continue absorvendo a diversidade, por-
que a cidade precisa de turismo, entretenimento e que isso 
gere muito emprego. Acho uma maravilha que a Bahia esteja 
explorando isso de uma forma mais profissional. Para sair no trio 
eletrônico, eu precisei de patrocinadores. Para fazer o camarote 
e convidar pessoas para irem lá, eu precisei de patrocinadores. 
Agora, eu não quero que o dinheiro, a ganância – o que não 
está acontecendo - sejam mais fortes que a espontaneidade da 
festa] (MERCURY, 2005, p. 93).

Como podemos notar, o poder da mídia e de seus representan-
tes é tão determinante que o artista vê-se obrigado a dialogar com 
profissionais que se deixam seduzir pelos privilégios, que por vezes 
pode obter pela posição ocupada por eles em determinados veículos de 
comunicação. Trava-se, assim, um jogo de interesses entre os artistas 
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e estes profissionais que chegam a trocar a redação para montar sua 
própria empresa de assessoria. Outros mantêm o seu posto e mesmo 
assim montam o seu próprio negócio e passam a usufruir deste espaço 
divulgando seus “produtos” artísticos, em detrimento de outros artis-
tas que não têm assessoria nem guardam proximidades com o setor.

É sabido que foi de fundamental importância o rádio e seus res-
pectivos programadores e radialistas na difusão desta música produ-
zida na Bahia. Nomes como Cristóvão Rodrigues e Manolo Pousada, 
da Itapoan fm; Josenel, da Piatã fm; André Simões, da 104 A Tarde 
fm; Baby Santiago, da Itaparica fm; e Nailton Lantier, da Aratu fm, 
dentre outros, contribuíram de forma determinante na difusão desta 
música e seus respectivos artistas. É sabido que muitos deles se tor-
naram sócios de várias bandas e blocos. Uma prática comum é o jabá17 
na divulgação dessas músicas por parte de alguns programadores e 
respectivos veículos. Este procedimento também se estendeu para o 
caderno de domingo do Jornal A Tarde - Lazer e Informação, já fora 
de circulação.

As emissoras locais de televisão também tiveram um papel deter-
minante na difusão das imagens destes artistas pelos lares baianos. A 
pioneira mais uma vez foi a tv Itapoan. Sua programação aos sábados 
que lotava o auditório apresentando ídolos como Luiz Caldas, Sarajane, 
Banda Mel, Banda Reflexu’s, Virgílio, Laurinha, Banda Cheiro de Amor, 
Margareth Menezes e Rey Zulú, dentre outros, sob a direção de Carlos 
Borges, que imprimia “uma cara da música da Bahia” que, por sua vez, 
chegava a inúmeros municípios baianos, estimulando assim o trânsito 
destes artistas por estes lugares. A tv Aratu também participava desta 
difusão com um programa num formato semelhante ao da tv Itapoan, 
porém com uma audiência um pouco menor.

A importância deste espaço na mídia, bem como o respaldo da 
crítica na divulgação da carreira do artista, é de fundamental im-
portância para que este possa circular o seu produto e vender sua 
performance. Atentemos para o depoimento de uma repórter da TV 
Bahia, acerca do papel da mídia na carreira do artista.
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Não dá pra negar, né? Mas a gente ouviu muito artista quando 
está no topo dizer que não precisa da imprensa baiana pra nada. 
A imprensa é a imprensa, e a mídia é a mídia. A propaganda é 
a alma do negócio, né? Sem propaganda, sem divulgação, nin-
guém é nada. E nisso, eu acho que é incontestável o poder da 
mídia na divulgação daquilo que o artista está fazendo. Daniela, 
por exemplo, é uma artista que tá no mundo todo, mas alguém 
precisa saber, precisa noticiar. Então, todo o valor de Daniela a 
gente já conhece através da mídia. E ela sabe dar valor a mídia. 
Acho que a mídia é da maior importância, até porque eu faço 
parte da mídia. (ANA VALÉRIA, 2003).

A opinião de Ivete acerca do papel da mídia na carreira da intér-
prete/artista, em entrevista à autora, é:

Eu acho que é importantíssimo. Acho que é humanamente 
impossível você não revelar boas intérpretes a nível nacional. 
Das duas uma: ou a intérprete procura a mídia, ou a mídia 
procura a intérprete. O sucesso não está diretamente ligado a 
multidões. Mas se ela quiser levar a música dela para o grande 
público, ela vai ter que participar dessa mídia, que eu acho que 
é maravilhosa, imprescindível do ponto de vista geral, assim, 
lato sensu. A gente tem que pensar dessa maneira, porque 
são parcerias, não são pessoas [...] não é um movimento que 
vem para deteriorar, é pra perpetuar, pra registrar e divulgar. 
(SANGALO, 2005).

Para Margareth, também em entrevista à autora:

Eu acho que vai depender muito de como o artista dirige, como 
ele se comporta em relação à mídia. Eu acho que tem aquela 
mídia mais vampiresca, né? Que limita sua performance artística, 
a sua intimidade e tem também a mídia que realmente prestigia, 
que realmente quer mostrar um trabalho mais profundo. Eu 
acho que a gente tem que ter um jogo de cintura para caminhar 
no meio dessas duas diferenças de mídia. (MENEZES, 2005)
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Márcia Short, por sua vez, declarou à autora, em entrevista:

A mídia para mim é aquela velha história, que o dinheiro só 
vai prá quem tem dinheiro. Se você tem o dinheiro, você tem 
a mídia, se você não tem dinheiro, você tem amizade. Eu, por 
exemplo, não posso falar mal da mídia porque sou uma pessoa 
muito ajudada, graças a Deus, muito querida, e que tudo que 
eu faço os meus amigos noticiam. Mas isso não acontece com a 
maioria. Existem grandes feitos na Bahia, em Salvador, que nin-
guém sabe, que a mídia fica limitada a assessores de imprensa 
com a bunda numa cadeira de couro, recebendo um bom 
salário por mês pra divulgar as mesmas pessoas entra ano e sai 
ano, e o povo não fica sabendo das novidades... O povo tá de 
saco cheio, então está forçando a se apresentarem coisas novas, 
mais ainda, toda a estrutura de sucesso tem o seu adjacente, 
tem aquele onde ele aponta como bom e a mídia continua com 
a bunda sentada na cadeira de couro recebendo aquele salário 
pra divulgar as mesmas coisas. (SHORT, 2005)

Daniela afirma numa entrevista a Fabiana Silva, cedida à autora, 
que:

Não existem profissionais da mídia que tenham competência 
específica para cuidar da imagem do artista. Já estive a pro-
cura de publicitários que de certa forma trabalham de forma 
semelhante com políticos. Entretanto, o artista não ganha o 
suficiente para sustentar um profissional deste porte. Eu já 
levei assessores de imprensa para fora do país [...] Os meios de 
comunicação brasileira só dão retorno quando você paga para 
alguém sair do Brasil. Como eu tenho meus critérios éticos e 
sai muito caro levar vários correspondentes destes veículos, e 
eu, preocupada com o respeito da liberdade de imprensa. Este 
é um problema da ética do mercado bem como da pobreza dos 
jornais que não tem recursos para enviar estes correspondentes. 
[...] Falta à imprensa informação, acesso à informação. É um 
trabalho de reflexão do conhecimento do Brasil. Os repórteres 
fora do país que vêm falar comigo são formados em música, 
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são cosmopolitas, a grande maioria tem conhecimento de onde 
estou inserida na música popular brasileira. (MERCURY, 2006) 

Daniela aponta que o nível de informação da mídia acerca de 
sua carreira fora do Brasil se deve também ao fato da penetração 
que a música brasileira vem alcançando em outras sociedades. Este 
fenômeno pode ser creditado também ao desenvolvimento de novas 
tecnologias que desempenham um papel importante na difusão, cir-
culação e consumo destes produtos proporcionados pela globalização 
da comunicação que fazem circular, através de cabos e satélites, bens 
simbólicos e informações de maneira cada vez mais veloz.

Assim, os meios de comunicação podem ser considerados novas 
formas de ação e interação com o mundo social entre os indivíduos e 
consigo próprio. Neste sentido,

[...] de um modo fundamental o uso dos meios de comunicação 
transforma a organização espacial e temporal da vida social, 
criando novas formas de ação e interação, e novas maneiras de 
exercer o poder, que não está mais ligado ao compartilhamento 
local comum (THOMPSON, 1998, p. 14). 

Por outro lado, a visibilidade exposta através da mídia produz 
efeitos diversos na vida pública do indivíduo/artista. Neste sentido, 
a imprensa nem sempre serve unicamente para divulgar ou elogiar o 
trabalho destes artistas, visto que escândalos e gafes também servem 
para o mesmo fim. Temos como exemplo recente a própria “destrui-
ção” de Michael Jackson pela mídia, no que se refere ao escândalo por 
suposta prática de pedofilia.

A artista Madonna constrói sua imagem perante a mídia “sub-
vertendo os limites do apropriado para mulher. Assim, desde o co-
meço, Madonna foi um dos ícones femininos mais escandalosos do 
repertório das imagens que circulavam com a sanção da indústria 
cultural” (kellner, 2001, p. 341).. Esta foi a sua opção para atingir o 
estrelato. Obviamente, outros fatores determinaram esta construção, 
tais como: excelente dançarina, cantora, modelo, atriz de cinema... .    
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Por outro lado, a noção de visibilidade e sua relação com o po-
der abordada por Thompson (1998), nos servem para tratar deste 
tema. Daí sua insistência na relevância da interação mediada, como 
forma distinta e não necessariamente oposta à interação face a face e 
à interação quase mediada. Em linhas gerais, o papel desempenhado 
pela mídia nas sociedades contemporâneas acontece como elabora-
ção, criação de novas formas de interação nem sempre de forma a 
compartilhar locais em comum, mas sim no sentido de reformular a 
(trans)formação do self e do caráter mutável da sociedade.

Assim, as imagens destas intérpretes veiculadas pela mídia podem 
servir de modelo na construção de identidades e padrões ou modelos 
seguidos de diversas maneiras pelos seus fãs/seguidores.

 Vejamos então, como se comporta o público diante destas estrelas 
que desfilam pelas telas e jornais e emitem seus trinados pelas ondas 
do rádio e no Carnaval. Tomamos como público os jovens e seus pares 
que consomem a axé music, que fazem parte, em sua grande maioria, 
dos fãs clubes destas intérpretes.

O público: fãs clubes

Quem é esta multidão postulada por Adorno e Horkheimer (1985) que, 
se “servindo” da indústria cultural, alimenta “indivíduos autômatos”, 
incapazes de julgar e decidir conscientemente? Estes teóricos dão 
conta da teoria da recepção na medida em que usamos o seu contexto 
de origem na análise deste público. Ao analisar a configuração da 
cultura na contemporaneidade, outros teóricos traçam um novo perfil 
deste público consumidor dos produtos culturais que circulam neste 
ambiente. Vivendo num mundo múltiplo e fragmentado como este, 
diversos públicos cruzam formas de recepção destes produtos artís-
ticos. No desenvolvimento da pesquisa no âmbito do sucesso, há que 
se tomar cuidado, pois os indivíduos, em sua totalidade, apresentam 
características distintas de acordo com transformações sofridas em 
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inovações tecnológicas, em movimentos artísticos e outros aconteci-
mentos que provocaram também mudanças na recepção. 

Kellner afirma que “a cultura veiculada pela mídia induz os indi-
víduos a conformar-se à organização vigente da sociedade, mas tam-
bém lhes oferece recursos que podem fortalecê-los na oposição a essa 
mesma sociedade” (2001, p. 11-12). Neste sentido, a reflexividade do 
agente de que fala Giddens (1991) é um instrumento interessante para 
distinguir que público é este, consumidor das estrelas de axé music.

Morin enuncia sobre a imagem provocada pelas estrelas sobre o 
público: “A estrela é padrão e é modelo” (1989, p.101). Assim, o padrão-
modelo tanto determina a aparência exterior quanto serve de exemplo 
aos comportamentos da alma, ao mesmo tempo em que a palavra mais 
apta a traduzir a homogeneização de uma diversidade de conteúdo 
é o sincretismo. Ainda segundo Morin, para compreender o público 
que costuma consumir produtos da indústria cultural, tende-se a uma 

“unificação” entre dois setores da cultura industrial: o que se refere à 
informação e o setor literário, alimentando assim o duplo movimento 
do real com o imaginário. “Esse prodigioso e supremo sincretismo se 
inscrevem na busca do máximo consumo e dão à cultura de massa um 
de seus caracteres fundamentais” (1969, p. 39).

O cinema, bem como os periódicos e revistas a partir dos anos 30 
do século xx, inicialmente nos Estados Unidos e Europa, derramando 
sua influência para outras fronteiras, tem como objetivo se dirigir a 
todos. Esta homogeneização temática, etária, social, tende a se fixar 
na juventude de forma geral e no público feminino de forma particu-
lar. Morin afirma que:

Não são apenas os jovens e os adultos jovens os grandes 
consumidores de jornais, revistas, discos, programas de rádio 
[...], mas os temas da cultura de massa (inclusive a televisão) 
são também temas “jovens”. Assim, a cultura industrial tende 
a se desenvolver no plano do mercado mundial de maneira 
que as barreiras sociais, étnicas, nacionais, culturais, se tornem 

“universais” tendendo assim ao sincretismo-ecletismo e a ho-
mogeneização. (1969, p. 46)
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Neste sentido, podemos denominar este indivíduo da contempo-
raneidade como um homem imaginário (p.46) cuja identificação ou 
projeção servem para dar conta de uma linguagem composta de qua-
tro instrumentos: imagem, som musical, palavra e escrita. Linguagem 
essa mais acessível, mais universal na medida em que a produção cria 
o público de massa, o público universal, ao mesmo tempo em que é 
determinada pelo próprio mercado e carrega singularidades, sendo 
um diálogo desigual entre produção e consumo.

Ao mesmo tempo, o modelo de projeção/identificação dos jovens, 
que tinha os pais como espelho, cede espaço na contemporaneidade 
para o ídolo.

O novo modelo é o indivíduo em busca de sua auto-realização, 
através do amor, do bem estar, da vida privada. É o homem e 
a mulher que não querem envelhecer, que querem ficar jovens 
para sempre [...] (MORIN, 1969, p. 158). 

Assim, na cultura da mídia, a velhice está desvalorizada. A juven-
tude e a beleza se derramam através das revistas, das telas de cinema, 
da tv, utilizando os artistas como protótipos a serem seguidos. 
Acelerados pelas indústrias do rejuvenescimento, há uma democra-
tização da juventude eterna não só entre os jovens, mas entre aqueles 
que não querem envelhecer. 

Por outro lado, o dilema sofrido, particularmente pelas mulheres 
de meia idade frente à ditadura da cultura da eterna juventude, leva 
a reflexões de gênero, geração e idade. Sardenberg (2002) convida 
a pensar o corpo como produto da história e não como algo dado 

“naturalmente” Neste sentido, a autora pensa o corpo como objeto e 
produtos de representações e práticas sociais diversas historicamente 
específicas.

As tecnologias do corpo se aplica a ambos os sexos, porém de forma 
diferenciada, na medida em que as mulheres, enquanto construção de 
objeto de desejo, “como é próprio às sociedades contemporâneas ditas 
ocidentais, resulta em investimentos maiores em seguir os padrões 
estéticos impostos ao seu sexo” (sardenberg, 2002, p.60). 
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Neste sentido, o corpo ideal seria bonito, “saudável”, aquele que 
segue os padrões estéticos atuais, os parâmetros do corpo jovem. 
Assim, as pressões sociais para se perpetuar e manter uma aparência 
jovem caem de forma muito mais avassaladora sobre as mulheres do 
que sobre os homens. Isto faz sentido não apenas no campo afetivo 
(menos capital simbólico no mercado afetivo), como também no 
campo da profissão. Particularmente àquelas que estão sob a mira 
do público e da mídia:

São constantemente cobradas no sentido de manter uma apa-
rência jovem, estando expostas a críticas quando se recusam 
a valer-se de cirurgias plásticas ou de semelhantes tecnologias 
de modelagem do corpo: Brigitte Bardot, por exemplo. Ao 
mesmo tempo, ridicularizam-se aquelas que exageram nessa 
modelagem – como no caso de Dercy Gonçalves, Elza Soares, 
dentre outras. (p. 65).

Sardenberg (2002) propõe construir narrativas de meia idade, que 
desconstruam as imagens de envelhecimento como declínio. Neste 
sentido, a identificação/projeção também se perpetuaria?

O que diríamos do papel dos jovens adolescentes neste panorama?
As identificações imaginárias são fermentos para o mimetismo. 

Assim, as estrelas podem se tornar padrão modelo que afetam até 
o problema da personalidade humana que “nasce tanto da imitação 
quanto da criação” (morin, 1989, p.100).

Na adolescência e no início da juventude, os papéis ainda não 
estão cristalizados como máscaras endurecidas sobre os rostos. Em 
busca da autenticidade e integração no ambiente social, procura a 

“verdadeira vida” de forma intensa no ceticismo e nos fervores que 
podem ser percebidos através das relações de projeção-identificação 
entre a cultura de massa.

A cultura de massa tende a integrar os temas dissonantes da 
adolescência em suas harmonias padronizadas. Tende a instituir 
um “Olimpo dos menores de vinte anos”. [...] A cultura de massa 
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arremata a cristalização da nova classe de idade adolescente, 
fornece-lhe heróis, modelos, panóplias (MORIN, 1969, p. 162).

Assim, cai por terra o modelo da família, da escola, a valorização 
da velhice como acúmulo de saberes, enquanto assume o proscênio o 
modelo dos impressos, da tv, do cinema, das estrelas. Por outro lado, 
os temas identificadores da cultura da mídia como individualismo, 
amor, felicidade, valores privados, etc, despertam atenção com mais 
intensidade na juventude.

“Assim, pode-se dizer esquematicamente que esta cultura é criada 
pela adolescência, mas que ela é produzida pelo sistema. A criação 
modifica a produção e a produção modifica a criação” (morin, 1999, 
p.140). Morin evidencia que a cultura juvenil se apresenta de maneira 
ambivalente que ele denomina de ala esquerda e ala direita. A ala es-
querda “a destruição supera o consumo, em que está muito perto da 
violência, das drogas fortes, das denúncias dos valores oficiais, da 
contestação política”, a ala direita (a que particularmente nos inte-
ressa neste estudo), “é quase inteiramente integrada e integracionista, 
com culto das vedetes”.

Ninguém melhor para representar estes mimetismos que as estre-
las que conduzem diversos atos, gestos, atitudes, comportamentos, 
sensações, repetidos pelos fãs que se alimentam da imagem exibida 
nos veículos de comunicação. Além de representar o modelo para 
fornecer comportamentos e ações miméticas ao público, as estrelas 
propõem uma nova ética da individualidade – o ócio moderno.

Morin aponta o nascimento da ética do ócio a partir das novas 
necessidades do século xx. Esta ética propõe uma “fuga” do trabalho 
em migalhas, propondo a afirmação da personalidade no sentido de 
exaltar atividades que façam esquecer o tédio da servidão. Assim, uma 
persona(lidade)gem como o campeão esportivo, as estrelas, “exprime 
os ideais da ética do ócio; mas além disso, lhes dá uma saída concreta 
ao apresentar o fruto mais delicioso, apaixonante e individualista, o 
mais imediatamente consumível de todos: o amor” (1989, p. 104).

Vejamos adiante, em linhas gerais, como podemos recorrer ao 
binômio identificação/projeção apontado por Morin (1969; 1989; 
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1999), em entrevistas com alguns membros dos fãs clubes de Daniela 
Mercury.

Podemos perceber identificações práticas ou mimetismos que ser-
vem de ferramenta para traçar um perfil deste público. Inicialmente, o 

“parecer-se” com Daniela não se refere ao aspecto físico, e sim, princi-
palmente, à sua postura profissional diante da carreira e a forma de se 
comportar no palco com seu canto e coreografias cheias de vigor. Isto 
sim encanta seus fãs. Todos querem dançar igual a ela. Buscam como 
espelho “serem profissionais competentes e plugados com o mundo”. 
Isto é o que ela diz quando estão juntos. Daniela está no comando de 
sua carreira. Em todos os seus passos, percebe-se o domínio com que 
ela se lança em cada movimento. Assim, estando no comando de tudo, 
domina a todos que a cercam. Esses mimetismos de associação com 
o seu público possibilitam um “casamento” publicitário com alguns 
produtos, tornando esta estrela publicitária. Assim:

A estrela publicitária não é apenas um anjo da guarda que 
nos garante a excelência de um produto. Ela convida eficaz-
mente a adotar os seus cigarros, a sua pasta de dentes, o seu 
baton, o seu barbeador favorito, ou seja, a identificarmo-nos 
parcialmente com ela. Faz com que se vendam combinações, 
sabonetes, geladeiras, bilhetes de loteria, romances – os quais 
impregna com sua virtude. É um pouco da alma e do corpo 
da estrela que o comprador irá apropriar para si, consumir e 
integrar em sua personalidade (MORIN, 1989, p. 98).

O número de fãs clubes de Daniela, no Brasil, divididos por regi-
ões: na região Norte, apenas um no Pará; na região Nordeste, um total 
de 32, sendo 18 só na Bahia e sete em Salvador; no Centro-Oeste, o 
total de sete fãs clubes; no Sul são seis; não constam cadastrados no 
Sudeste, nem há fãs clubes pelo exterior. Os dados foram extraídos 
do seu site oficial, com acessos em 2006. 

Em maio de 2007 os dados do site se atualizam com fãs clubes 
espalhados pelo Brasil e pelo mundo: constam no cadastro 11 no 
Rio de Janeiro, 12 em São Paulo, cinco no Rio Grande do Sul, um 
em Tocantins e em Manaus, dois no Distrito Federal, 32 na Bahia, 
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dentre outros. Entre os países com fãs clubes cadastrados, constam 
Argentina, Itália, Rússia, Holanda, Inglaterra e Israel, cada um com 
uma filial com nomes Big Apple e Planeta Mercury; além de três filiais 
na Espanha e em Portugal, e duas na França. 

Com Ivete, torna-se difícil a computação pela forma como a Central 
de Fãs está colocada no site que serviu de fonte, apesar de se tornar 
fácil localizar os países, capitais e cidades. Em linhas gerais, foi possí-
vel mensurar em Salvador 11 fãs clubes; em Alagoinhas, Santo Amaro, 
Vitória da Conquista, Ottenstein (cidade da Alemanha) e Lisboa, um; 
Feira de Santana, Maceió e Belo Horizonte, dois; em Manaus, três.18 

Em Margareth, no seu site, a Central de Fãs, não disponibiliza para 
o internauta o contato com os cadastrados. 

Coletamos depoimentos de alguns membros19 dos fãs clubes de 
Daniela Mercury da Bahia e do Brasil, no sentido de perceber identifi-
cações práticas ou mimetismos que servem de ferramenta para traçar 
um perfil deste público. 

Bianca, do fã clube do Espírito Santo, afirma que a palavra que 
sintetiza Daniela Mercury é “amor. Porque o amor é tudo junto: é 
carinho, é amizade, é competição, é tudo junto”. Já Edwin Carvalho, 
presidente do fã clube Explosão de Alegria – rn, afirma que a palavra 
que sintetiza Daniela Mercury é: “vida. Eu acho que ela representa 
isso pros fãs. [...] ela traz uma energia que contagia. [...] o que eu sinto 
por Daniela, acho que já passou do estágio de fã. É como se ela fizesse 
parte de minha família [...] É uma coisa de irmão mesmo”. 

A transferência de sentimento que um fã tem pelo seu ídolo pode 
levá-lo a uma identificação como alguém da família, um irmão pró-
ximo que se divide os segredos, o afeto.

Tânia, presidente do fã clube de Itabuna, ao definir numa palavra 
quem é Daniela Mercury, diz: “Digamos que nós temos filhos e família. 
Mas, digamos que ela é o lado bom da nossa vida”. Neste sentido, 
Tânia, com 46 anos de idade, se constitui num perfil de uma fã que 
foge ao tipo ideal do fã jovem, que se deixa levar pela vida imaginária, 
pela fantasia do mundo das estrelas. Entretanto, credita à estrela uma 
razão para viver.
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Um fã bastante presente na carreira da estrela, que a acompa-
nha desde 1994, ainda como puxadora do bloco Os Internacionais, é 
Cristiano, presidente do fã clube Dance Mercury, do bairro de Brotas, 
onde a cantora nasceu. Para ele, a palavra que sintetiza Daniela é 
humildade. Já Natália, natural da Argentina, pontua que no seu país 
não se tem costume de ter fã clube e a palavra que sintetiza Daniela 
é força. Bianca, presidente do fã clube de Feira de Santana Amor à 
primeira vista, pontua que a palavra que sintetiza Daniela é alegria.

Amor, vida, humildade, alegria, força são palavras que denotam em 
sua grande maioria várias formas de amar. Dos mais simples aos mais 
complexos, estes sentimentos cultivados pelos fãs/fiéis se configuram 
como mais do que simples objeto de admiração. São religiões laicas 
que se ramificam pelo mundo alimentadas pelas publicações especia-
lizadas que estimulam a fé tais como revistas de fofocas, fotografias, 
além de cd, dvd, shows, programas de tv, especiais, dentre outros; 
estes fãs/fiéis seguem passo a passo as carreiras de suas estrelas de 
maneira a conhecer sua vida privado-pública tendo como sede os fãs 
clubes, situados em sua grande maioria nos próprios quartos dos fãs, 
como aponta Bianca, a presidente do fã- clube de Feira de Santana, 
Amor à primeira vista.

Primeiro é incentivar o trabalho do artista e preservá-lo da 
melhor maneira possível, e a união. O fã clube é uma família, 
um vai tendo contato com o outro, um vai ajudando o outro. 
E aquilo que Daniela transmite prá gente passar para os outros. 
Ela transmite prá gente, amizade, solidariedade. Ela cede CDs 
autografados prá gente rifar. Então, a gente quer mostrar o que 
ela prega para várias pessoas do Brasil. (Depoimento à autora 
em 28 fev. 2003).

Já o depoimento de Tânia, de Itabuna, Bahia:

Nossa função é só diversão. Porque a gente se encontra, con-
versa, viaja. Sai por aí, passeando, leva o nome dela, conversa 
com as outras pessoas. De uma forma ou de outra, a gente 
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está sempre informando as pessoas. Às vezes, as pessoas têm 
uma opinião errada sobre ela. A gente senta, reúne, conversa 
e é só diversão. Eu como sou a pessoa mais velha do fã clube 
de Daniela tanto na faixa etária quanto em acompanhar sua 
carreira, estou com ela desde 1992. [...] Eu tenho quase 11 anos 
com Daniela, ativa, correndo atrás mesmo. Colecionando fotos, 
materiais, etc. Juntei 13 álbuns sobre a vida dela inteira que ela 
me pediu emprestado. E está com ela, não me devolveu. É meu 
ato de diversão. (Depoimento à autora em 28 fev. 2003).

A relação adorador-adorado se processa ao desejo do fã ser amado 
por sua estrela, sem, entretanto, perder sua humildade.

Cristiano, presidente do fã clube Dance Mercury, diz: 

Daniela pra mim é tudo. De tudo um pouco. Pra mim ela é assim 
[...] Mas ela realmente é muito talentosa, é profissional, então, 
adquire de tudo um pouco. Então, para mim ela é tudo.

Assim, o fã/fiel se coloca como um ser inferior diante do seu ídolo, 
imprimindo um caráter de culto, religioso. Esta adoração não recí-
proca não significa, contudo, que não busque uma recompensa que 
pode ser representada por um simples abraço, um aceno, ou mesmo 
um aperto de mão que de certa maneira o faça ser percebido pela 
estrela. Por outro lado, o fã consolida a imagem do ídolo, que, por sua 
vez, é uma construção relacional. Assim, o fã quer ter visibilidade na 
construção da fama do seu ídolo. Quer ser o ídolo.

Neste sentido, o caráter do ídolo se reflete para o fã, como uma 
pessoa boa, solidária, cujo amor não provoca ciúme ou mesmo inveja 
entre os associados. Ao contrário, o amor do fã/fiel é um amor parti-
lhado, um amor adorador. Assim relata uma integrante do fã clube de 
Daniela, Alegria Sempre, de Porto Alegre, também em depoimento à 
autora, quando assiste a um show da estrela: “ Eu fico paralisada. Eu 
não consigo dançar, só olhando os movimentos. Já fui em todos os 
shows dela em Porto Alegre. Já fui até Punta Del Leste assistir”.
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Para o fã/fiel ir ao encontro de sua estrela, não existe barreira; 
há, sim, uma comoção coletiva, solidária, no sentido de partilharem 
juntos esta adoração. Ao passar em excursão por determinada cidade, 
os integrantes dos fãs clubes se mobilizam no sentido de viabilizar 
transporte, hospedagem, ficando às vezes na própria casa de algum 
dos integrantes, para assim, juntos, poderem desfrutar desta adora-
ção, deste amor coletivo. 

O Carnaval de Salvador é um ambiente bastante emblemático 
desta adoração. Os fãs- clubes de Daniela se comunicam via internet, 
telefones, blogs, dentre outros veículos, e, no Carnaval, normalmente 
alugam um apartamento no bairro da Pituba, próximo à produtora 
da estrela, e ficam à sua espera até saírem juntos para o circuito. Lá, 
ao se encontrarem com camisetas padronizadas (já que Daniela sai 
três dias puxando a “pipoca20”) se reencontram e passam mais tempo 
assistindo a performance de Daniela em cima do trio do que propria-
mente pulando atrás do trio.

 Interessante observar que estes fãs/fiéis se localizam na frente do 
trio e de frente para a estrela. Neste sentido, andam de costas para a 
multidão que está à sua frente. Eventualmente, a produção de Daniela 
os coloca dentro da corda, pois, cada dia se torna mais difícil disputar 
o espaço do Carnaval fora das cordas.

Fabiana Silva aponta a dificuldade encontrada para categorizar o 
público-alvo de Daniela Mercury tanto pela gravadora quanto pelas 

“pessoas da área de comunicação ligadas à música e nem a própria artista 
tem uma resposta categórica para definir esse público”. (2006, p. 38).

Continuando, na mesma página, Fabiana diz: 

Ao longo de toda sua carreira, esse público mudou e muda cons-
tantemente ao ponto de não ser viável dividi-lo por sexo, idade 
e afins. Pode-se dizer que o público da artista é identificado 
por um aspecto comportamental. Observa-se um predomínio 
de pessoas que gostam de dançar, apreciar um show plástico: 
com bailarinos, cenário e figurinos bem cuidados. É um público 
que, além do entretenimento, valoriza a informação cultural, 
independente do sexo, da idade ou condição social.
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 O ambiente contemporâneo se revela cada vez mais de forma 
complexa no sentido da impossibilidade em definir público-alvo 
específico, sociedade esta “submetida a grandes paradoxos, que vê 
nascer um indivíduo mais individualista, mais presenteísta” (silva, 
2006, p. 38). Coloca-se, então, a pergunta: Ora, como falar para um 
público que não se consegue definir categoricamente qual a melhor 
linguagem a ser utilizada?

Daniela constrói sua imagem como uma cidadã que assume um 
papel sociocultural, além de formadora de personalidades, já que im-
prime modelos de conduta para uma população de jovens que cada 
vez mais seguem seus ídolos de forma mimética, não no sentido físico, 
de copiar cabelos, modelos de vestes, maquiagem, etc, mas no sen-
tido da personalidade e de posturas definidas com relação a questões 
polêmicas do mundo contemporâneo.

Neste sentido, a imagem de Daniela também é construída pelos 
seus fãs através de expressões simbólicas que têm o amor como 
sentimento maior. O amor ritualizado, adorador. Por outro lado, o 
adorador também quer ser adorado, e também quer ser estrela. Esta 
adoração do ídolo para com o fã/fiel é desigual, que caracteriza o amor 
religioso, uma adoração eventualmente recompensada com um autó-
grafo, uma foto com dedicatória, um aceno, um sorriso, etc. 

Na relação da estrela com o seu público, diz Daniela:

Ao longo da vida, o que eu tenho tentado fazer é colocar uma 
pessoa no meu escritório para assessorar as pessoas que man-
dam cartas, e-mails e que estão sempre presentes, que acom-
panham a carreira, aquele povo fiel que está sempre dando um 
retorno. Eu estou tentando aperfeiçoar esta relação, dar mais 
atenção possível a eles e oferecer algumas vantagens que eu 
sempre faço. Reconheço que é um grupo que já está comigo 
há muito tempo. Dou ingressos, tenho um tratamento distinto, 
recebo com mais atenção porque eu conheço. E o escritório 
tem uma ação diante disso. A gente nunca conseguiu utilizar 
isto comercialmente. É muito mais uma relação humana do 
que comercial, apesar de termos muitas idéias e já termos feito 
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algumas ações, não conseguimos efetivamente levá-las adiante 
[...] Por que não é muito simples você pegar um território bra-
sileiro enorme e ainda monitorar o mundo e dar conta disso 
tudo. E não há como pagar as pessoas para fazer isto. Então, é 
caro manter duas, três pessoas profissionais para fazer isso. Por 
enquanto, temos buscado dar apoio a alguns trabalhos dos fãs. 
Por exemplo, eles fazem exposição que ajudam a divulgar o 
meu trabalho, mas eu não consigo mais do que posso dar, ofe-
reço informações, roupas, etc. Eles têm a iniciativa e eu apoio, 
ajudo com dinheiro, dou camiseta, faço assim, ações pontuais, 
mas não tenho uma coisa sistematizada. (MERCURY, 2006).

Tanto a produtora o Canto da Cidade, de Daniela Mercury, quanto 
a Caco de Telha, de Ivete Sangalo, contam com um pessoa responsável 
pelo contato com fãs clubes da Bahia, do Brasil e de outros lugares. 
Promovendo eventualmente encontros com suas respectivas estrelas 
e seu séquito de fãs/fiéis, as respectivas produtoras têm um papel 
fundamental de manter os termômetros das estrelas em altas tem-
peraturas, em picos de consumo dos seus produtos seja em forma 
de cds, dvds, fotos autografadas, shows, blocos de Carnaval, dentre 
outros produtos. Assim, vejamos como se comporta a produtora Caco 
de Telha com os fãs clubes da estrela Ivete Sangalo.

Anualmente, há um recadastramento dos fãs clubes de Ivete 
com o propósito de conhecer um pouco do perfil dos fãs, bem como 
informar dos passos da carreira da estrela e mais profundamente 
saber a quanto anda sua popularidade e dos seus produtos colocados 
no mercado. Além disso, o site das artistas é um grande veículo de 
informação e comunicação entre os fãs/fiéis que trocam cartas em 
busca de amizade, troca de fotos, materiais referentes à sua carreira, 
dentre outros. Além do blog da artista, que se comunica diariamente 
com seus fãs, enviando fotos, mandando beijos, contando novidades 
e os passos do dia a dia. Além da produtora Caco de Telha, a Associação 
dos Fãs clubes de Ivete Sangalo – afis também promove encontros 
e reuniões com o objetivo de “resolver assuntos pertinentes sobre a 
referida associação” (afis, 27 ago 2001). O objetivo da afis é congre-
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gar todos os fãs clubes no sentido de apresentar novidades referentes 
à carreira da estrela.

Com um estatuto enumerando os direitos e deveres do associado, 
o fã clube Maderada, de Salvador, fundado em 2000, tem como uma 
de suas normas: “O integrante do fã clube ao ver o artista deve per-
manecer em estado normal, sem conter nenhum ato de esterismo” 
(transcrição idêntica ao original, s/d).

Quanto aos direitos dos associados do referido fã clube, destaca-
mos um deles: “levar presentes a Ivete com o nome dos integrantes 
mais o nome do fã clube”. Quanto aos deveres: “Ir sempre as reuniões; 
manter sempre os uniformes limpos, usar sempre a camisa do fã clube 
nos shows e eventos marcados, ser amigo de todos os fãs clubes”.

Podemos observar que o culto à imagem dos integrantes dos fãs 
clubes é de fundamental importância para a reputação do seu ídolo, 
visto que seus admiradores são “monitorados” pelos presidentes sob 
pena de serem desligados caso cometam alguma infração que manche 
o bom nome do ídolo.

As correspondências trocadas entre os fãs clubes e seus integran-
tes podem servir de ilustração para observar os tipos de assuntos 
discutidos entre eles. 

À Karina – Maderada
Tá tudo bem?
Eu faço parte de um fã clube de Ivete aqui em Fortaleza que 
é o Sangalo e Cia. Pois resolvi entrar em contato com outros 
fãs clubes para que possa nos corresponder para trocarmos 
fotos, informações, enfim, tudo de respeito à musa axé Ivete 
Sangalo. 
Particularmente sou muito apaixonado pela Ivete, já venho 
acompanhando-lhe há mais de três anos. Eu lhe admiro pela 
sua voz e a beleza inexplicável, sua forma de ser humilde e 
principalmente culta. Sempre que pode, tenta atender os seus 
fãs pelos hotéis, aeroportos, em qualquer hora e em qualquer 
lugar.
Acho a sua forma de agir com nós que somos fãs de carteirinha. 
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Aqui em Fortaleza ela sempre faz uma hora de autógrafo, bate 
foto no hotel que ela esteja hospedada, se diverte como se 
fosse uma criança, mas não só ela e também às vezes que a 
Carol vem é do mesmo jeito que ela age.
Gostaria que você entrasse em contato comigo para trocarmos 
fotos e até ser mais um amigo no meu currículo de amigos. Fico 
muito grato de antemão.
Atenciosamente,
Fernando Rocha.

São Paulo, 21 de setembro de 2000
Olá, meu nome é Walquiria Lúcia do Amaral, tenho 22 anos, 
resido na Travessa Cláudio Guerin, n. 71 Bairro Jd. Ana Maria 
[...]
Sou uma grande fã da musa Ivete Sangalo, e gostaria de pedir 
por tudo, por Deus, qualquer coisa sobre ela: fotos, reportagens, 
gostaria de saber mais sobre ela. Carreira, família, shows, etc. 
Coisas que possa me aproximar dela, mesmo sendo de longe. 
Só a vi uma vez na minha vida, foi no show no Olympia dia 
01/08/2000, que passou. Fiquei alucinada, pois ela é mais do 
que eu imaginava que fosse.
Já entrei em contato com o fã clube Beleza Rara de S.B. Campo 
– São Paulo. Mas por favor, se puderem se corresponderem 
(sic) comigo. Mande-me coisas sobre ela e se precisar pagar 
correspondências, fotos, reportagens, eu pagarei se for o caso 
com o maior prazer.
Já amo todos vocês por ter certeza de que todos vocês amam 
a nossa musa.
Aguardo mais que anciosa (sic) a resposta dessa dezesperada 
(sic) correspondência.
Uma graaaaaaaaande abraço.
Walquíria L. Amaral.

Itapuranga, 28 de março de 2001
Olá amigos,
É com muita emoção que eu lhes escrevo, pois fico louco para 
me corresponder com pessoas que como eu, curtem a IVETE.
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Por isso resolvi lhes escrever, pois temos algo em comum.
Escrevo esta, pois aqui em Itapuranga .....

Estes relatos são alguns dos exemplos dos assuntos que norteiam 
o perfil de fãs clubes e seus integrantes, girando sempre em torno 
dos sentimentos que vão do amor ingênuo ao amor desesperado, que 
tem como objetivo maior ver o ídolo de perto, como ilustrado pelo 
depoimento acima, de Walquíria, que, ao ver seu ídolo pela primeira 
vez, reconhece que este superou as suas expectativas. 

No entanto, esta reciprocidade de sentimento é demonstrada por 
cartas enviadas por Ivete para todos os fãs clubes como a ilustrada 
abaixo, logo no início de sua carreira solo. 

Gostaria de agradecer todo carinho que vocês me dão, desde 
o inicio da minha carreira. Sempre sou bem recebida nos ae-
roportos, hotéis, das cidades por onde passo e, sem falar nos 
shows, os bichinhos, as cartas, nossos carinho e código. Recebo 
também através de Carol, muitos faxes, e-mails e cartinhas 
enviadas ao setor de cartas da Caco de Telha. Eu quero sempre 
poder levar esse amor e carinho para vocês com as melhores 
canções e o melhor de mim nos shows.
[...] Fiquem com Deus, e mais uma vez muito obrigada pelo 
carinho e por todas as orações [1999].

Esta via de mão dupla proporcionada pelo correio da estrela com 
os seus fãs sustentam o culto à sua imagem, que por vezes se con-
funde com um santo ou anjo da guarda pronto para dar conselhos, 
revelar segredos sentimentais e, principalmente, manter-se humilde, 
humana e com grandeza d’alma expressa com modéstia. 

Ao mesmo tempo, o fã/fiel “sempre quer consumir o seu Deus” 
(morin, 1989, p. 60). Pois desde os primórdios os deuses são feitos 
para serem incorporados, assimilados. Assim, através da assimilação 
do conhecimento, o fã/fiel quer saber tudo sobre seu ídolo, que vai 
da fofoca, do mexerico, até a informação sobre a roupa e o sapato 
que a estrela usou na última festa do prêmio, o tipo de maquiagem e 
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segredos de beleza, até mesmo o que está preparando no momento 
para lançar em breve. Observemos outro fragmento da mesma carta 
da estrela, onde ela relata o que tem feito:

Em abril eu começo a gravar o disco novo. Ele tá lindo, cheio de 
músicas boas. Penso em vocês a cada momento quando estou 
cantando, fico pensando: Será que eles vão gostar? Espero que 
sim, pois no meu disco estará a mais sincera prova e alegria da 
minha vida.

Assim, a declaração de amor é recíproca entre os adoradores e o 
adorado. Entretanto, o fã/fiel também processa e controla o adorador 
se algo não sai do seu agrado. Seja por um corte de cabelo que não 
lhe caiu bem, um namorado novo que não é do agrado da maioria 
ou ainda na falta de atenção com os fãs. Conferimos um exemplo 
deste fato numa convocação feita pelo fã clube Bota pra ferver, Santo 
Amaro – Bahia.

Santo Amaro, 22 de maio de 2002.

Olá, galera do fã clube.

É com imenso prazer que nós, do Fã clube Bota pra ferver, 
estamos convidando toda a diretoria desta entidade para uma 
reunião a ser realizada para colocarmos em pauta a falta de 
atenção da Central de Fãs para com os fãs clube, pois estamos 
mantendo contato com várias sedes e eles estão como os mes-
mos problemas de materiais, encontros e outras dificuldades.
Nosso objetivo é fazer uma integração com todos os fãs clubes 
e associados de outras cidades. [...]. 

Neste sentido, os fãs “controlam” sim a carreira do seu ídolo de 
maneira a expressar sua insatisfação quando algo não ocorre do seu 
agrado. “Como os primitivos fazem com o deus que não acolhe suas 
preces, os fãs censuram as estrelas que não cumprem o dever da res-
posta, do conselho, da consolação” (morin, 1989, p. 62). Assim, toda 
informação é vital para manter acesa a curiosidade e o culto espontâ-
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neo e ingênuo que pode vir a se transformar em fetichismo. “O amor 
impotente quer fixar-se num pedaço, num símbolo do ser amado, na 
falta de sua presença real” (p. 61). Fotos e cds autografados, cartas 
enviadas pela estrela, mexericos e fofocas, recortes de jornais podem 
tornar-se fetiches.

 Retomando a noção de mímese podemos ilustrar em maior escala 
pelo menos no que se refere à associação de sua imagem a diferentes 
produtos, Ivete Sangalo como estrela mercadoria – quanto mais é 
partilhada, mais é desejada. Ilustrando produtos diversos qualquer 
um pode se tornar “Ivete Sangalo”, tingindo o seu cabelo da cor Ivete 
da Garnier Fructis, calçando uma sandália da nova coleção Grendha, 
bebendo uma cerveja Schin para aplacar o calor, ou ainda mantendo 
o corpo em forma tomando o iogurte Corpus, os mimetismos de as-
sociação permitem tornar a estrela cada vez mais publicitária. Assim, 
todas as partes do corpo da estrela podem ser comercializados. Como 
numa versão contemporânea do Rei Midas, o que ela toca vira mer-
cadoria de alto valor no mercado, pois vem assinado com sua griffe. 
Afinal, tudo o que a estrela usa lhe cai bem.

Com isto, não queremos afirmar que Daniela não tenha sido em 
momentos da sua carreira estrela-mercadoria. Ivete, entretanto, pela 
própria visibilidade que sua carreira vem alcançando nos últimos 
cinco anos, assume este papel de maneira plena.

Vejamos em linhas gerais como se constitui o público que acom-
panha a carreira de Margareth Menezes21.

Em consulta ao público da Concha Acústica do Teatro Castro Alves, 
em Salvador, em agosto de 2006, para prestigiar a gravação do dvd 
de Margareth, de cada dez entrevistados, nove estavam assistindo ao 
show por admiração à artista, mas não de forma idolátrica. Ao inda-
gar qual o ídolo dos entrevistados, dirigiram-se as preferências entre 
Daniela Mercury e Ivete Sangalo; a simpatia era por Margareth. 

A única pessoa entrevistada que conhece um pouco da trajetória 
da intérprete, de nome Noêmia, tem mais de 40 anos e se diz feliz 
com o momento atual da artista, que enfim se tornou re-conhecida 
pelo seu talento, sem, no entanto, deixar de registrar sua indignação 
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pela falta de espaço na mídia do Centro-Sul. Neste sentido, o trânsito 
alcançado por Margareth no âmbito da música se manifesta mais 
vigorosamente no espaço local, em detrimento de sua presença no na-
cional/global. Sua presença não vem sendo frequente em programas 
de grande audiência nacional, o mesmo acontecendo com a execução 
de seu repertório pelas fm brasileiras.

Outro entrevistado presente na gravação do dvd na Concha 
Acústica, Sr. José, de 65 anos, afirma que estava presente para pres-
tigiar a vizinha que conhece desde criança e acompanha sua carreira 
de forma esporádica pelo rádio e eventualmente vai a shows.

Assim, podemos afirmar que o público potencial de Margareth 
Menezes se constitui em sua grande maioria por pessoas curiosas, 
admiradores e familiares que de alguma maneira se identificam com a 
busca em demarcar espaços cada vez mais disputado neste ambiente, 
tornando assim um exemplo de resistência do espaço a ser mantido.

O perfil do público de Margareth se identifica com o seu fazer ar-
tístico também pela sua “luta” em ocupar o “seu” espaço que lhe é de 

“direito” nesta música, bem como na sua própria postura neste espaço. 
De qualquer modo, seu espaço foi (re)conquistado no Carnaval com o 
bloco Os Mascarados, atuando no nicho de agentes que não se sentiam 
pertencentes aos blocos de trio com abadás iguais a todos e preços não 
acessíveis. Margareth coopta este público de intelectuais e artistas – na 
sua grande maioria atores – e “moderninhos” que, numa atitude de 
cumplicidade espontânea, apóiam esta empreitada de customizar a sua 
própria fantasia tirada dos baús ou mesmo dos personagens encenados. 
Além deste público potencial de Margareth, o segmento gls também 
se sente “em casa” quando sai num bloco que possibilita usar a criati-
vidade e a contravenção própria do ambiente do Carnaval. Liberdade 
plena é o lema. Seja sexual, seja visual, enfim, no Carnaval e no bloco Os 
Mascarados, vale tudo, até falsificar pulseirinhas que dão acesso ao bloco. 
Vale ressaltar que as estrelas têm uma relação muito íntima com o público 
gls, que se identificam de diferentes maneiras com o protótipo destas.

O público potencial de Ivete Sangalo se constitui em sua grande 
maioria de gente do povo, no sentido de popular. Interessante obser-
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var o passeio dado pela câmera do seu dvd gravado ao vivo em 2003 
pela mtv na Fonte Nova, pelos dez anos de carreira, mostrando os pés 
do público e a amplidão que atinge a sua voz em todas as extensões 
etárias e sociais do público. Sua música agrada de A a Z e isto se traduz 
no próprio espaço escolhido para esta comemoração, um estádio de 
futebol com capacidade para mais de 50 mil pessoas, trazendo con-
vidados do porte de Sandy e Júnior, Gilberto Gil e Daniela Mercury, 
dentre outros. Ivete se comporta como uma pessoa do povo, com 
linguagem coloquial. Utiliza-se disto de forma natural e chega com 
facilidade ao grande público que a elege como uma artista próxima 
e sem “frescura”. Quem tiver a oportunidade de acompanhá-la no 
circuito do Carnaval pode perceber a sua proximidade com todos, 
sempre brincando e dialogando de forma debochada, o que lhe facilita 
o trânsito entre estes pares, como podemos ver nesta manifestação, 
registrada pelo jornal Correio da Bahia, de 22 dez. 2003. 

Vocês vieram. Que felicidade. Sou a mulher mais feliz do mundo, 
esse é o sonho da minha vida, que estou realizando hoje, graças a 
vocês, que me acompanham com tanto amor. Vocês não sabem 
o que isso significa para mim. (UZEL; MARTINS, 2003, p. 4).

Mais adiante, a estrela retoma seu tom brincalhão de sempre e diz: 
“Isso aqui tá cheio de fãs meus! E sabe por quê? Porque eu sou um su-
cesso , e to feliz por isso.”. Neste sentido, a artista, ao mesmo tempo 
em que credita o sucesso do seu trabalho aos fãs que a acompanham 

“com tanto amor”, credita também a grande afluência do público, pelo 
seu sucesso alcançado. Segundo dados da Revista Rolling Stone:

Lá embaixo uma enorme quantidade de fãs está muito mais 
preocupada em se fazer notar para chegar a área vip. Entre 
eles, o público GLS – espalhafatosas drag queens, gays, lésbicas 
– que, em Belém elegeu Ivete como a sua musa e, de acordo 
com profissionais ligados ao evento, foi responsável por uma 
queda na procura de abadás para o seu bloco. Nos bastidores, 
a história que corre é que a presença de homossexuais acabou 
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afastando os filhos bem nascidos da preconceituosa elite local, 
os maiores consumidores das micaretas na capital paraense 
(CUNHA; SCHIRILÓ, 2006, p. 71)

Em linhas gerais, este é o perfil do público que consome estas 
estrelas. Um público jovem, múltiplo, multifacetado, “antenado” com 
o que é sucesso, com perfil em sua grande maioria homoerótico, ad-
mirando o glamour emanado pelo figurino, pelas festas e aparições 
na mídia.

O talento e o sucesso musical como cartão postal

O desenvolvimento do turismo acompanha o ritmo da industriali-
zação, modernização e urbanização que alcançou Salvador nos anos 
sessenta e se consolidou nos setenta. Queiroz (2001) apud Miguez 
Oliveira (2002) aponta o desenvolvimento deste setor em quatro fases. 
A primeira decorre entre os anos 1930 e 1962, quando o turismo se 
encontra ainda numa fase quase amadorística, restringindo a ofertas 
do seu serviço a Salvador a passageiros que, em passagem por estas 
vias em transatlânticos, se limitavam a visitar alguns pontos. Só na 
década de cinquenta, com a inauguração do Hotel da Bahia, no go-
verno Otávio Mangabeira, o turismo dá seus primeiros passos.

Na segunda fase (1963-1971), o setor sai do marasmo anterior, impul-
sionado também pela criação em nível nacional da Empresa Brasileira 
de Turismo – embratur e do Conselho Nacional de Turismo – cntur, 
alcançando o setor de turismo local, também impulsionado pela aber-
tura da rodovia Brasil 116, a Rio-Bahia, bem como a criação em 1964 
da Superintendência de Turismo de Salvador – sutursa, em nível 
municipal. Em nível estadual, o governo de Luís Vianna Filho funda a 
bahiatursa, em 1968, para promover a exploração industrial do setor.

Na terceira fase, a partir da década de setenta, um novo modelo 
começa a se configurar pelo incremento tanto no âmbito estadual 
quanto federal das ações institucionais de um novo modelo, cuja 
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atividade se torna prioritária para a economia baiana do setor atra-
vés do primeiro plano estadual do setor recomendado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – bid. Em 1976, o governo cria 
a emtur, cuja finalidade é promover a interiorização do turismo e 
fomentar a construção de novas unidades hoteleiras, bem como au-
mentar a permanência do visitante. Em 1977, é fundada a conbahia 
S/A, com o objetivo de administrar e explorar o Centro de Convenções 
da Bahia. A partir de 1979, Salvador começa a receber os primeiros 
voos internacionais, prenunciando o incremento que se efetivará a 
partir da década de oitenta, que aponta para o surgimento de novos 
pólos turísticos, começando assim a apontar a competitividade do 
turismo doméstico. Segundos dados da Bahiatursa, só nos anos en-
tre 1979 e 1983, a bahiatursa chega a realizar mais de cem eventos 
promocionais em diversos países. Assim, o “produto Bahia” começa 
a fazer parte das ações de marketing em programas de tv e novelas, 
dentre outros veículos.

A quarta fase identificada por Queiroz (2001 apud miguez oli-
veira, 2002) inicia-se a partir de 1990. Neste período, a implantação 
do prodetur-ne, a partir de 1994, passa a integrar a política de tu-
rismo para a região Nordeste, recebendo recursos na ordem de US$ 2 
bilhões previstos para o período de 1991-2002. A partir de 1995, o setor 
se desvincula da Secretaria da Indústria, do comércio e do Turismo, 
passando a integrar a recém-criada Secretaria da Cultura e Turismo. 
A partir de então, a bahiatursa passa a concentrar suas atividades 
nas áreas de infra-estrutura turística, marketing, qualificação e capa-
citação da mão de obra e educação voltada para o turismo. 

O “Produto Bahia” é redefinido e segmentado, tanto geogra-
ficamente, com a delimitação de sete áreas destino, quanto 
do ponto de vista dos interesses específicos que motivam os 
turistas que escolhem a Bahia (cultura, lazer, negócios, religião, 
etc.) (MIGUEZ OLIVEIRA, 2002, p. 248).

O fato é que, nesta década, a Bahia, de oitava colocada, passa a 
ocupar a segunda posição no ranking nacional dos destinos turísticos, 
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embora seu impacto sobre o conjunto da economia baiana não seja 
tão expressivo assim, correspondendo a 3,6 do pib estadual (p. 249).

Passemos a considerar, de forma sucinta, a transformação que se 
opera no adentramento do turismo em campo cultural, ele próprio 
produzindo ou mesmo co-produzindo bens culturais no bojo do que 
vem a compor o mix do Produto Bahia.

Esta teia de atividades envolvendo turismo e mercado cultural, 
que progressivamente se consolida subordinada a uma lógica de in-
dústria cultural, desponta cada vez mais através não só do Carnaval, 
com também das técnicas do merchandising televisivo. Os resultados 
já podem ser vislumbrados pelo importante papel que o turismo vem 
representando na economia do entretenimento.

Neste sentido, Miguez Oliveira aponta que, a partir de 1993, o 
Carnaval “começa, então, a ser visto como um negócio estratégico 
pelos arranjos institucionais públicos e privados que se desenvolvem 
em seu entorno”, exigindo do poder público municipal um maior 

“planejamento, organização, gerenciamento, montagem de infraes-
trutura e equipamentos, fornecimento de serviços, e disponibilidade 
de recursos” (p. 148). Esta atitude começa a se delinear na gestão da 
então prefeita Lídice da Mata, que passa a compreender o Carnaval 
como um setor estratégico para a economia municipal. Naquela gestão 
foi criada a Casa do Carnaval, administrada pela emtursa. Por sua 
vez, o cria a bahiatursa, que passa a assumir um papel importante 
na turistização da imagem da Bahia, envolvendo intensamente o 
Carnaval. O poder público passa a se utilizar da iconografia da Bahia 
e de seu “lugar” na configuração cultural brasileira, e associar sua 
própria imagem à ancestralidade africana que a cidade do Salvador 
representa para o conjunto da nacionalidade, conforme discutido no 
capítulo 3.

Voltemos à administração do Carnaval pelos órgãos institucio-
nais, particularmente a emtursa, que aponta que a participação do 
Carnaval na economia de Salvador entre 1998 e 1999 corresponde a 
10% do pib de us$ 12 bilhões. A organização da ordem dos desfiles dos 
blocos, limpeza e sanitários, bem como o policiamento, fiscalização 
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de alimentos, postos médicos, dentre outros serviços a cargo da pre-
feitura municipal, se profissionaliza a cada dia, sem, no entanto, dar 
conta da complexidade que é organizar uma festa com proporções 
gigantescas.

Por outro lado, este processo se dá em meio a muitas contradições. 
Ao mesmo tempo em que o número de camarotes aumenta e se verti-
caliza, substituindo os modelos plasmados pelos clubes até a década 
de setenta/oitenta, o espaço livre para o folião comum é cada vez mais 
disputado, resultando em uma tensão notável em alguns pontos de 
estrangulamento da folia, tanto no centro da cidade como no trecho 
Barra-Ondina. Ao mesmo tempo em que se observa criatividade e in-
ventividade nos âmbitos artístico e empresarial do Carnaval, pode-se 
notar que a expressão desse folião comum fica consideravelmente 
comprometida em meio ao poderio do modelo do bloco de trio, que 
toma quase todo o espaço da rua nas horas de pique da festa.  

O Carnaval da Bahia vem se tornando uma atividade eminen-
temente lucrativa para os seus artistas e seus respectivos blocos, 
tornando-se um pólo de visibilidade para os mesmos e para a própria 
cidade.

Apoiada fundamentalmente nos elementos da conjunção 
musical afro-elétrico-Carnavalesca e na sua rica dimensão 
multicultural, passa a existir uma complexa e extensa rede de 
produtores de bens e serviços simbólico-culturais, que, inserida 
tanto no setor formal como informal da economia, alimenta um 
mercado praticamente permanente que extrapola os limites da 
cidade e do seu ciclo de festas de verão (MIGUEZ OLIVEIRA, 
1998, p. 45).

A partir das afirmações destes pesquisadores, podemos nos per-
guntar: Como esta música foi derramada para além de suas fronteiras? 
Por que estas artistas conseguiram manter este espaço e outras não? 
O que as diferencia das demais no mesmo ambiente? São colocações 
que se conectam com a importância dos aspectos técnicos e profis-
sionais na construção do sucesso de uma intérprete. 
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Primeiramente, é preciso retomar a importância dos aspectos 
técnicos na construção do sucesso. Estas intérpretes carregam, nesta 
vertente de música originariamente carnavalesca, uma diversidade 
considerável de influências que podem ser traduzidas num jeito 
particular de se constituir como intérprete baiana. Esta identidade 
particular também pode ser remetida a outras intérpretes, não ne-
cessariamente de axé music, mas que de modo singular podem impri-
mir estas características próprias num jeito de cantar que extrapola 
fronteiras.

As agências da indústria do sucesso – sediadas ou não na Bahia – 
associadas ao Carnaval, ao turismo, alicerçam o sucesso dessas in-
térpretes buscando este cimento na “tradicionalização do moderno” 
(ortiz, 1994b), processo em que o local se torna cada vez mais global, 
sendo a qualidade indissociável da quantidade.

Ivete Sangalo bate recorde de venda com a gravação do seu dvd 
ao vivo mtv (2004), com 350 mil cópias vendidas, ganhando cd de 
diamante pela sua gravadora – Universal Music; viajou para Portugal 
com uma equipe de 50 pessoas e se apresentou para um público médio 
de 100 mil pessoas. A intérprete faz em média 12 shows por mês 
com cachês não revelados. Com a carreira solo, atinge a marca de 
6.500.000 discos vendidos, fez seis turnês internacionais e é a artista 
que mais aparece na tela da Globo, não só como apresentadora do 
programa dominical Estação Globo, já na sua segunda edição, como 
também nos programas Planeta Xuxa, Faustão e Caldeirão do Huck, 
além de participações em filmes produzidos pela Globo como Simão, 
o fantasma trapalhão, em 1998, ao lado de Renato Aragão, e o mais 
recente (2006/7), Xuxa Gêmeas, estrelado por Xuxa e elenco da Globo. 
Com coleção de troféus de melhor cantora, melhor dvd, ao longo de 
sua carreira, a artista declara à revista Rolling Stone: 

O meu lado estrela fica em cima do palco. Quando desço para 
o camarim, muda tudo. A partir daí, minha vida é outra, o meu 
assunto é outro. Não dá para ser popstar o tempo todo. Tenho 
horror a essa história de ser diva, de dar piti, de atormentar a 
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produção dos meus shows com exigências impossíveis (CUNHA; 
SCHIRILÓ, 2006, p.68).

Vale lembrar que Daniela Mercury recebe pelo seu Disco O Canto 
da Cidade em 1992, com dois milhões e meio de cópias vendidas, cd 
de platina e diamante. Em 2000 Daniela lança o projeto Por do Som 
no Farol da Barra, cuja proposta é fazer show no primeiro dia do ano 
recebendo artistas locais e nacionais. A partir de julho de 2005, em-
barca mais uma vez para a Europa para mais uma série de shows em 
Portugal, Itália, Holanda Bélgica e França. Computando mais de onze 
turnês internacionais entre Europa, eua e Canadá, a estrela também 
coleciona um sem número de prêmios como pode ser conferido com o 
prêmio tim de música 2006 com o cd Balé mulato de melhor cantora 
regional e melhor cantora pelo voto popular; bem como a indicação 
no Grammy Latino 2006 para melhor documentário longa com o dvd 
Baile Barroco.

Margareth Menezes também recebeu dvd de ouro, ao vivo, no 
Festival de Verão 2004. Com o maior recorde de público já registrado na 
Concha Acústica – 11 mil pessoas em dois dias –, em época da gravação 
do cd ao vivo, em 2005, a artista também coleciona um número sig-
nificativo de prêmios como pode ser ilustrado com o prêmio tim 2007 
de melhor cantora regional; bem como contabiliza 14 turnês interna-
cionais, sendo a pioneira entre as três grandes intérpretes do Carnaval 
baiano a fazer uma série de shows no Velho Continente e nos Estados 
Unidos a convite do cantor, compositor e produtor norte americano 
David Byrne, ficando 11 semanas em primeiro lugar na World Music 
americana com o álbum Elegibô, lançado também em 25 países.

É o desempenho dessas artistas diante de seus grandes públicos 
e a recepção que aí se realiza que arremata e dá sentido a toda essa 
malha de possibilidades, circunstâncias, definições, projetos, desejos, 
sedução e arte.

A espetacularização da cena carnavalesca baiana alicerça o sucesso 
destas intérpretes e, em contrapartida, tem no desempenho dessas 
estrelas um grande vetor de propaganda. Referências a seus nomes 
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constam em pacotes turísticos que já incluem passagens, hospeda-
gens e abadás durante o Carnaval, demonstrando uma profissionali-
zação destes blocos de trio e suas produtoras, especializadas que são 
em vender sua mercadoria musical. Neste sentido, estas intérpretes 
buscam se associar a profissionais que possam, juntamente com as 
mesmas, gerenciar suas respectivas carreiras de forma empresarial e 
artística, seguindo uma divisão do trabalho que opera toda a máquina 
administrativa que extrapola o ambiente do Carnaval.

Vistas em tal perspectiva, as trajetórias de Daniela Mercury, 
Margareth Menezes e Ivete Sangalo compõem um quadro singular. 
Entretanto, só podemos compreender este processo mantendo pre-
sente que elas procuram assumir – com maior ou menor êxito – o 
gerenciamento de suas respectivas carreiras solo, administrando com 
uma equipe seus respectivos produtos: sua griffe de blocos, trios elé-
tricos, shows, camarotes, de maneira empresarialmente organizada. 
Interessante observar o cast para botar o bloco na rua, com alto grau 
de profissionalismo, desdobrando-se em novas estratégias de admi-
nistração do seu próprio negócio, tomando assim o timão de suas 
carreiras.

Enfim, a construção de três singularidades exitosas em termos de 
sucesso no complexo mundo da música será abordada no próximo 
capítulo.

Notas

1 Uma nova forma de captação da voz, usando da tecnologia.

2 Este fato aconteceu no Carnaval de 2005, com a subida do pianista 
erudito Ricardo Castro acompanhando a cantora Daniela Mercury em 
duetos como As Bachianas número 5 de Heitor Villa Lobos e Aquarela 
do Brasil de Ary Barroso, dentre outros números musicais, no percurso 
Barra-Ondina.

3 Tanto Faral quanto Menendez Pidal (filólogo espanhol) se debruçaram 
nas pesquisas para “esboçar um retrato falado de várias espécies de 
cantores, recitadores, atores, leitores, público aos quais (salvo raras 
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exceções) a sociedade medieval confiou a transmissão e a ‘publicação’ 
de sua poesia” (apud zumthor, 1993, p. 55)

4 Ver Pimenta (2003).

5 Não é objetivo deste estudo mergulhar de forma profunda nesta dis-
cussão. Ver Valente (2000).

6 Ver Mello (2001).

7 Ver Wisnik (1989).

8 Ver Setenta (2002).

9 Tomamos por performance a atuação gestual corporal e vocal apresen-
tada em cena pelos artistas pop de maneira geral e as de axé music de 
maneira particular, associado ao aparato tecnológico presente na ilu-
minação, no cenário, no figurino, enfim, nos efeitos especiais e objetos 
de cena que compõem um espetáculo de música pop contemporâneo. 
A performance pode ser considerada um acontecimento, um evento, 
levando em consideração o tempo, lugar, circunstâncias, contextos his-
tóricos, os indivíduos. Zumthor considera a performance “mais como 
ação do que pelo que ela possibilita comunicar. Captura expressão e 
fala juntas, no bojo de uma situação transitória e única” (1993, p.219). 
Já Goffman (2002) pontua que a performance ocorre onde se percebe 
a presença contígua de um ou mais indivíduos diante de um conjunto 
particular de observadores que sobre estes exerça alguma influência. 
Neste sentido, a presença do outro ou dos outros é elemento estético 
e órgão vital na performance. 

10 É senso comum, no ambiente musical, que os instrumentistas conside-
rarem a cantora ou intérprete como um profissional que “impede” de 
maneira geral a visibilidade do músico enquanto artista, esquecendo 
que o próprio mercado, bem como os músicos enquanto categoria, 
em sua grande maioria não organizada, não se posiciona no mercado 
de maneira a gerenciar o seu produto artístico e assim, poder ocupar 
espaço semelhante ao do cantor/intérprete.

11 Empresário aqui significa o profissional que administra a carreira do 
artista, não só vendendo shows, mas fazendo contratos, gerenciando 
e formatando um produto musical e artístico, de forma a competir no 
mercado com um produto composto de um staff que vai da recepcio-
nista ao assessor de imprensa. Por outro lado, o produtor também por 
vezes pode se configurar num empresário e vice-versa. Entretanto, cabe 
ao produtor executar tarefas de forma supervisionada pelo empresário, 
que por vezes tem diversos produtos para administrar, delegando o 
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produtor na execução de tarefas tais como arregimentar a banda para o 
show, pagamento de cachê e acompanhamento da montagem do palco, 
com toda sua estrutura de som, luz, cenário etc.

12 Grafado assim no site www.cacodetelha.com.br, formada por Jesus San 
galo, Cynthia San galo, Ricardo San galo, Luiz Paulo Nunes, Ricardo 
Martins, tendo em média 25 funcionários para dar conta de cada selo 
da Caco de Telha Entretenimento.

13 mercury, Daniela. O canto da cidade: 10 anos do camarote Daniela 
Mercury. Salvador: Corrupio, 2005.

14 Em 2001 o camarote de Daniela teve como patrocinadores a Renault, 
Portal ig e shopping Iguatemi num investimento aproximado de r$ 600 
mil reais, num evento só para convidados  com capacidade para 
1.000 pessoas, que consumiram 780 litros de whisky, 444 garrafas de 
champanhe, 25 mil unidades de salgadinhos, 8.400 latas de cerveja e 4 
toneladas por dia de pratos quentes. Dados extraídos da Revista IstoÉ  
de 7 de março de 2001.

15 A cada ano, a artista busca temas distintos para homenagear no seu 
camarote. Em 2003, o tema foi o Camarote das flores; em 2004, foi o 
samba o homenageado, dedicando cada dia a um tipo de samba: na 
sexta-feira o samba tradicional; no sábado, samba bossa; no domingo 
samba rock; na segunda, samba enredo; e na terça samba reggae. Em 
2006, foi a vez do cinema brasileiro. Em 2007, as tradições do Brasil 
com suas indumentárias, e culturas distintas. 

16 Espaço ocupado pela Internet para venda de músicas, dvds, cds, Ipod,  
mp3, mp4.

17 Propina paga pelo artista ou seu empresário para veicular a música de 
trabalho. O valor pago varia pela quantidade de execução da música 
na programação, bem como o horário da execução. Murmura-se que 
alguns empresários pagavam ao responsável pelo programa para não 
executar as peças de determinado artista concorrente; no entanto, isto 
jamais chegou a ser comprovado.

18 Em consulta sistemática ao site da artista www.ivetesangalo.com.br 
observamos que, em sua cidade natal, Juazeiro, não consta fã clube 
cadastrado.

19 Os vários depoimentos com os fãs de Daniela Mercury: Bianca, Edwin, 
Tânia, Cristiano e Natália foram coletados  pela autora em 28 de feve-
reiro de 2003, na produtora O Canto da Cidade. 
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20 O termo pipoca se refere a foliões que saem pulando atrás sem serem 
associados dos blocos de Carnaval. Pulam fora da corda ou em trios 
independentes.

21 Em consulta periódica ao site da artista, pudemos perceber, em 20 de 
janeiro de 2007, que na atualização já constam links para cadastramento 
de fãs clubes, mas não se disponibilizam os nomes já cadastrados.
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