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5

A Singularidade
das Intérpretes

A voz, não puramente como materialidade física ou orgânica, mas
como expressão, bem como a dona da voz e sua força interpretativa
impressa numa canção, podem nos aportar possibilidades de interpretação do que poderíamos, aqui, denominar identidade. Este conceito,
tal como proposto, parte da percepção da singularidade como um
feixe representacional (moura, 2001). Seus elementos constitutivos
podem ser pensados de forma embrionária, como representações
construídas com sentido.
Entretanto, a presença artística no contexto social produz uma
especialização do indivíduo como tal, que se destaca da e na coletividade, constituindo-se radicalmente como singularidade. Diversos
autores contemporâneos insistem na mobilidade e instabilidade
da configuração do indivíduo e de sua implantação na sociedade,
cujos valores sofrem constantes alterações e se transformam, incessantemente, como numa festa móvel (hall, 1992) hibridizando-se
(canclini, 2003), sincretizando-se (canevacci, 1996), observando-se
crescentemente a compressão tempo-espaço e acentuando-se progressivamente a reflexividade (giddens, 1991), além da dissolução de
fronteiras convencionais.
No sentido de construir uma plataforma teórica que dê suporte à
discussão deste capítulo, podemos nos remeter a autores que ousaram
tratar do tema polêmico sociedade e indivíduo de forma não dicotômica.
Enquanto Norbert Elias (1994) imprime a noção de configuração para
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caracterizar a sociedade como um arranjo dinamizado pelas interdependências individuais; Bourdieu (2002) imprime a interiorização do
exterior com a noção de habitus; e Giddens (1991) propõe, na teoria
da estruturação, a noção de reflexividade do agente – os atores sabem
o que fazem e como fazem; Edgar Morin (2003) caracteriza a unidade
humana com base na tríade indivíduo/sociedade/espécie. Buscando no
ser/no saber o cerne do seu pensamento complexo, Morin (2003) destaca o ser humano de forma multidimensional, contemplando assim
aspectos desprezados pela grande maioria dos sociólogos, que não
levam em consideração aspectos biológicos, psíquicos e emocionais
na construção do indivíduo.
Para Morin (2003), o ser humano é ao mesmo tempo sujeito e
objeto de sua construção do mundo, pois a unidade e a diversidade
humanas estão inseparáveis, perpassando dimensões ou aspectos
físicos, biológicos, psicológicos, sociais, mitológicos, econômicos,
sociológicos e históricos, ativando assim a consciência reflexiva de si
e do mundo a partir da crítica e da reflexão transformadora.
Neste sentido, alguns destes autores consideram o ator/agente
como dotado de certa flexibilidade em determinados âmbitos sociais.
Bourdieu (2002; 2004), por sua vez, contribui para o estudo das representações trazendo à tona as tensões/posições entre os campos,
no ambiente das lutas simbólicas.
Podemos admitir que a interseção de campos, que no ambiente
da música popular toma fôlego através dos veículos de comunicação, se dá no que Bourdieu (1991) denomina de espaço social. Este
espaço pode ser representado por tais intérpretes que de alguma
forma preenchem este requisito de representante de uma coletividade. É o caso de constituir-se como ícone da Bahia contemporânea,
tradicional e pop perante o eixo Rio - São Paulo. Por outro lado, o
espaço social é o espaço das concorrências e das reciprocidades, como
também das lutas pelos recortes de sobrevivência e da ação. Estas
intérpretes agenciam suas carreiras, seus repertórios, seus discursos
veiculados pela mídia, considerando sua rede de interações apontadas
por Claude Mollard (apud nussbaumer, 2000, p.12) com o jogo das
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quatro famílias, já apontado no Capítulo 4, no qual o produtor cultural
(artista), o agente cultural (produtor), a mídia e o público se unem
para a construção do sucesso desses ídolos.
Tomemos então Daniela, Margareth e Ivete como singularidades
representacionais de uma sociedade contemporânea que se chama
Bahia, tanto no imaginário nacional quanto na relação Bahia/Brasil,
no sentido de compreender de maneira multidimensional como:
[...] a voz assume o contorno semovente de lugar de apropriação. Isto corresponde a uma instância fronteiriça entre
significações culturais, deslocando conceitualmente a força de
seus sentidos para novos espaços de reflexão teórica e crítica
(DINIZ, 2001, p.207).

Assim, podemos ilustrar, pelo corpo-voz, que as narrativas identitárias elaboradas no trabalho destas intérpretes se reconfiguram
de maneira intermitente, tornando-se hegemônicas com relação a
outras vozes, de forma que o feixe representacional impresso em suas
respectivas trajetórias a partir da “força dessa voz incorporadora e
rearticuladora de sentidos [...] pela leitura da releitura” perpassa a
criação de uma personagem “que lance à cena a clivagem de uma visão
teatral, propositalmente elaborada como representação, no estabelecimento da noção de espetáculo na voz encorpada e incorporada do
intérprete” (diniz, 2001, p. 211).
A criação de uma personagem que lance à cena uma visão teatral
elaborada como representação pode ser apontada na construção
destas intérpretes, na sua própria relação com o público e na sua
apresentação como um acontecimento dramatizado entre plateia
e palco. Assim, a voz, como instrumento musical, pode servir em
Daniela para demarcar de forma barroca, moderna e eletroeletrônica
o mundo, o social, a festa; em Ivete, o drama identitário se apresenta
na mistura do palco e vida cotidiana, na esculhambação, na esbórnia, cujo obsceno passa para a cena.1 Já a música/voz de Margareth
Menezes funda-se no diálogo entre os elementos da natureza, mas
de forma a apontar estes elementos como fonte de transformação de
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uma Marmelada em Alegria da Cidade. Trata-se de uma etnicidade em
trânsito (gilroy, 2001), em que o drama histórico da estética afrobaiana torna-se um mosaico intrincado de significações e significados,
qual um caleidoscópio que, a depender da maneira com que se olha,
explodem diante dos nossos olhos novas cores, formas e imagens.
Assim, as interpretações da Bahia plasmadas nas obras/vozes das
intérpretes Daniela, Margareth e Ivete podem ser elencadas também
no âmbito do binômio tradição/modernidade. Entretanto, elementos
inovadores particularmente veiculados pela mídia local, nacional e
global, percebidos na vida sociocultural, se interfaciam de modo a
contribuir para moldar uma Bahia local plugada no mundo.
Vejamos, então, como este caleidoscópio que pode ser representado por estas donas e suas vozes que viraram mercadoria joga com
estas representações no âmbito da indústria cultural.

Daniela Mercury: uma voz que dança
E a gente dança a nossa dança
(Daniela Mercury e Pierre Onasis)

A singularidade do trabalho de Daniela é, de acordo com a fragmentariedade do contemporâneo, um caleidoscópio de influências ressignificadas na sensualidade/etnicidade/ contemporaneidade plugada no
“mundo”, carregando, contudo, o elemento pop/eletrônico como um
diferenciador de sua atuação artística. Com uma discografia composta
de 12 álbuns2 e quatro dvds, Daniela aponta em cada álbum lançado
no mercado suas principais influências – o samba reggae, a música
pop, a música eletrônica e a mpb –, hibridizando gêneros e ritmos e
incorporando assim novas sonoridades ao seu trabalho. A seguir, em
linhas gerais, os seus traços biográficos.
Daniela Mercury de Almeida vem ao mundo em 28 de julho de
1965. Filha da assistente social Liliana Mercury, e Antônio Fernando
de Abreu Ferreira de Almeida, português que veio para o Brasil com
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11 anos, mecânico industrial. Neta de italianos pelo lado materno,
tem suas primeiras conquistas no palco pela dança, aos oito anos
de idade, estimulada pela mãe. Mas é através do pai que a música se
faz presente no gosto musical de nomes como Sarah Vaughan, Billie
Holliday e Quincy Jones. Ao lado dos irmãos Tom, Cristiana, Vânia e
Marcos, Daniela passa a infância no bairro de Brotas, em Salvador-Ba,
onde nasceu e morou até a adolescência.
Aos 13 anos, ingressa num coral de igreja, destacando-se pela voz
forte, presente e afinada, o que levou a cantora em pouco tempo a
liderar o coro e passar a cantar em barzinhos, antes da maioridade.
Aos 17 anos, tem sua primeira experiência no Carnaval, puxando um
bloco pequeno de nome Kuka Fresca. “Passei então a fazer parte do
desfile que tanto admirava” (mercury, 2005, p.7). Assim, sua trajetória vai se configurando de forma múltipla, dialogando com a dança,
com os afazeres domésticos convencionais de mulher e com a dança,
cuja passagem pelo grupo Salto também integra a multiplicidade de
projetos e atividades.
Aos 19 anos, ingressa no curso de Dança na Universidade Federal
da Bahia, investindo a partir daí também na profissionalização da
música, cantando em bares (voz e violão) – ao lado da irmã (também
cantora) Vânia Abreu – sucessos da mpb tais como Chico Buarque,
Caetano Veloso, Gilberto Gil, dentre outros, e elegendo como ídolo a
cantora Elis Regina. A carga de compromissos profissionais, por sua
vez, inviabilizaria a conclusão do curso universitário.
Ainda aos 19 anos casa-se com o engenheiro Zalter Póvoas, com
quem tem dois filhos – Gabriel (músico) e Giovanna (bailarina e estudante de Jornalismo), vindo a separar-se em 1996. Em 1985, aos oito
meses da primeira gravidez, Daniela sobe no trio elétrico do bloco
Cheiro de Amor para cantar e dançar. Em 1987, funda a Companhia Clic
ao lado de músicos como Rudnei Monteiro, Jonga Cunha, Marcos
Sampaio, Raul Carlos Gomes e Cezinha, futuramente substituído por
Sérgio Henrique, cuja proposta musical era fazer música pop baiana.
Com este grupo, Daniela recebe o Troféu Caymmi de melhor banda
em 1998, estando a produção a cargo de Jorginho Sampaio.
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O grupo lança dois álbuns, em 1989 e 1990, e sai no Carnaval deste
último ano puxando o bloco Pinel, o que dura pouco tempo diante
da proposta da gravadora Eldorado (a mesma gravadora do grupo).
Daniela parte então para a carreira solo, gravando o primeiro álbum
em 1991. Neste álbum, produzido pela intérprete e por Wesley Rangel
e agenciado pela DS produções, que tem Daniela e Jorginho Sampaio
como sócios, interpreta compositores baianos como Saul Barbosa e
Gerônimo (Meninos do Pelô), Roberto Mendes e Paquito (Ninguém
atura), Rey Zulu e Cabral (Todo Reggae), Marinho e Daniela Mercury
(Tudo de novo), Daniela Mercury e Durval Lelys (Vida é), Carlinhos
Brown (Todo canto alegre), Dito (Maravilhê) e artistas “nacionais” como
Herbert Vianna (Milagres) e Gilberto Gil na regravação de Geléia geral.
Neste primeiro álbum-solo Daniela já vislumbra que o samba
reggae é a porta de entrada para o Brasil e para o mundo. Na música
carro-chefe do álbum, Swingue da cor, de Luciano Gomes, o arranjo
de percussão de Neguinho do Samba sugere um diálogo com a voz da
intérprete que situa a Bahia nesta canção, não pelo tema romântico
de súplica de não ser abandonado pelo amor, mas sim pela batida dos
tambores do Olodum, presente na faixa título, bem como em assumir
o traço do afro (no caso, trata-se do Muzenza3, outro bloco afro que
tem o reggae no núcleo de sua proposta identitária). Esta canção se
configura num primeiro diálogo com o étnico no seu trabalho.
Outra faixa emblemática deste álbum é o samba de roda Maravilhê,
de Dito, que se tornou jingle de campanha publicitária da rede de
supermercados Paes Mendonça. Sua garota propaganda, Daniela, se
constitui numa figura emblemática da baianidade ao dizer: a gente
pode ser feliz pelas ruas da Bahia, no trio elétrico independente patrocinado pela rede de supermercados.
Mas a intérprete já aponta para o ecletismo e a transgressão, vive
uma inquietação intensa, com sua parceria com Durval Lelys na faixa
Vida é:
Vida que vida é uma saída
Vida que vida é mudar a cara
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Vida é descer ladeira
É escolher um lado
É derrubar o muro
O amor é o culpado
Vida é. Durval Lelys e Daniela Mercury (1991).

Daniela aponta para outras mudanças quando afirma que “vida é
mudar a cara”, fazer escolhas nem sempre de forma diplomática, ou
mesmo branda, mas sim “derrubando muro”. Assim, a intérprete se
mostra eclética no primeiro álbum, cantando reggae, samba reggae,
balada, funk, samba de roda e axé, exprimindo vocalmente várias possibilidades de uma intérprete/compositora que tem no seu baixista
Cesário Leone, também diretor musical durante a sua trajetória, bem
como no seu contrarregra há mais de 15 anos, Vitor Jairo, figuras que
a acompanham e que alicerçam sua carreira.
Utilizando também a dança4 como linguagem; tornando-se desde
então uma artista que, além de carregar impressa no seu estilo de
cantar uma voz metálica, nasal e vigorosa, compõe, cria arranjos e
coreografias e produz seus próprios discos e shows, assumindo desde
sempre não só a sua carreira artística no sentido estrito; enquanto
gestora do seu próprio negócio, mas, também, seu campo de ação,
como pode ser observado pelo seu camarote, o trio Tecno, diversos
álbuns experimentais como Clássica e Carnaval eletrônico, dentre
outros projetos.
Jussara Setenta (2002) analisa a dança presente na música de
Daniela de maneira híbrida e singular a partir da análise de três
shows bastante emblemáticos em sua carreira: Música de rua (1994)
Feijão com arroz (1996) e Elétrica (1998), cujas características podem
ser encontradas em:
[...] diversas matrizes estético-cultural tais como africanas, européias, indígenas, norte-americanas – vocabulários de dança
afro, danças populares, ballet clássico, dança moderna e pós-
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moderna. Todavia, predominam princípios estéticos da dança
afro baiana. (p. 7).

Destacamos o que o fenômeno Daniela Mercury provoca no Brasil
com o lançamento do seu segundo álbum, Canto da cidade, lançado em
1992 pela multinacional Sony. Este álbum, segundo dados do seu site
bateu todos os recordes de venda na época do lançamento, atingindo
a marca de um milhão de cópias, o que lhe valeu, então, o disco de
diamante.
O seu especial na Rede Globo de Televisão, neste mesmo período, bateu o recorde de 2 milhões de espectadores e o seu primeiro
show em São Paulo, ao meio dia, no vão do masp, parou a cidade
com engarrafamento ao longo da Avenida Paulista, estendendo-se
para o entorno e levando 20 mil pessoas num espaço que, depois do
show, teve que ser interditado para outros eventos deste tipo. Um
participante deste evento assim testemunhou:
Eu saí da USP mais cedo para poder assistir ao show do meio
dia, que costumava acontecer no vão livre do MASP, às sextas
feiras. Bem antes de chegar ao Parque do Ibirapuera, o trânsito
já estava engarrafado. Assim como eu, inúmeros estudantes
já tinham ouvido falar de Daniela. Todo mundo queria ver
essa baiana; o nome dela já era conhecido. Muito ansiosos,
descemos do ônibus ainda no parque, tendo que caminhar um
bom pedaço para chegar até a Avenida Paulista, e aí chegar
ao MASP. Foi um fenômeno, nunca vou esquecer. O show foi
interrompido na segunda música, se não me engano. Em frente
ao MASP, no Parque do Trianon, havia gente em cima das árvores, dos muros; foi um acontecimento. A Avenida Paulista
interditada... Então ela se pronunciou assim: o show teria que
ser suspenso, pois ela acabava de receber a informação de que
algumas obras do museu poderiam ser danificadas em virtude
da reverberação, e também porque estava causando descolamento de algumas coisas lá embaixo, no metrô, porque tinha
muita gente pulando. Então, o show foi adiado para a USP, dois
dias depois. Foi uma coisa linda, todo mundo admirado de ver
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o impacto que ela estava causando no centro financeiro do país
(TUDELA-VIEIRA, 2007).

Neste segundo álbum solo da intérprete, que tem como música de
abertura O canto da cidade (Daniela Mercury/ Tote Gira), evidencia
que “A cor dessa cidade sou eu”, passando a ser chamada de rainha
da axé music, contrapondo-se aos militantes de movimentos negros
que não a “elegeram” como representante de identidades afro-baianas
estetizadas no samba reggae, impulsionando assim o novo padrão
musical baiano para o Centro-sul. A intérprete que usa o samba reggae
já diferente do ambiente que o originou aponta para modernidades
plasmada em sua obra fonográfica, no ambiente do Carnaval (como
veremos adiante no Carnaval Eletrônico) e na própria coreografia
presente em seu corpo, também sorvida nesta fonte das danças dos
orixás transformadas esteticamente em performance nos palcos do
show bussiness baiano/brasileiro.
Assim, o samba reggae se torna a síntese na sua prática artística
com influências da música do Olodum, do Muzenza e do Ilê Aiyê, os
mais emblemáticos, com elementos pop impresso nas levadas dos arranjos, bem como nos instrumentos eletroeletrônicos e a pluralidade
de gêneros presentes nos seus álbuns. Vejamos o que nos aponta a
intérprete a respeito da influência do samba reggae em sua prática
artística:
Quando eu descobri o samba reggae, fiquei alucinada, apaixonada, emocionada com a sonoridade daquilo, aquelas letras,
com todo o contexto, com toda a informação que vinha, com
toda inserção social, que vinha no discurso anti-racismo e afirmativo da cultura negra e afro-brasileira
[...] E quando acabou aquela moda [da canção] Faraó, aqui em
Salvador, eu pensei que as pessoas iriam largar de mão e eu vi
nisso, depois do samba-rock de Jorge Benjor, a principal síntese
rítmica brasileira estabelecida na contemporaneidade. Prá mim,
são os três pontos: bossa-nova, samba-rock e samba reggae,
porque isso eu já ouvi até repetido por outras pessoas, mas isso

As donas do canto

as_donas_do_canto.indb 267

267

10/5/aaaa 10:23:56

eu já comento desde que surgiu, que eu escolhi fazer samba
reggae desde o Swingue da Cor.5

O diálogo entre tradição/modernidade se configura em sua trajetória de maneira não muito presente, mas não menos significativa
em canções já citadas como O canto da cidade. Ao modular sua voz
nesta canção, Daniela se coloca também como baiana, mestiça, buscando afirmar uma Bahia não só étnica (no sentido do diferencial ou
diferenciado) como também sincrética, sintética. Busca na batida do
samba reggae sua identidade musical em diálogo com o eletrônico,
num hibridismo (canevacci, 1996) cujo nascedouro já se configurou
no samba, inclusive na Bossa Nova, que tanto é influenciada pelo
jazz como influencia o jazz. Assim, Daniela reconfigura posi (a) ções,
abrindo espaço para o mundo a partir do lugar que ela ocupa na Bahia
e no Brasil.
A carreira desta artista aponta em sua multiplicidade para uma
Bahia conectada na tradição e na contemporaneidade, de forma que:
“As tradições se mantêm porque são recicladas pela juventude, pela
criatividade dos artistas que vivem aqui, que não têm pudor em misturar, mas têm amor por estas raízes” (mercury, 2003d).
Neste sentido, a tradição associada à ideia de passado na Bahia
torna-se como que realidade presente, haja vista que o próprio samba,
enquanto signo herdeiro da fala musical da Bahia e do Brasil, é representado na contemporaneidade por inúmeros grupos de pagode
baiano e brasileiro, colocando assim no proscênio da contemporaneidade a preferência do grande público pelo gênero. Fato semelhante
acontece com a síntese dos tambores dos blocos afro com os acordes
das guitarras elétricas do trio, reconhecida tanto pela mídia como na
linguagem do senso comum como axé music e samba reggae.
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A branquinha mais neguinha da Bahia6
A cor dessa cidade sou eu,
o canto dessa cidade é meu
(Daniela Mercury e Tote Gira)

Fenômeno já discutido por autores como Guerreiro (2000), Miguez
Oliveira (1996, 2002), Moura (1996, 2001), Godi (1997, 2002), Rubim
(2000), Dantas (1994, 1996), procuramos focar nosso olhar nestas agentes/intérpretes. Através de suas vozes, ganham força e
legitimam-se como representantes também deste fenômeno que
poderíamos classificar como estético, tecnológico, midiático e/ou
mercadológico na representação destas matrizes que, de forma nem
sempre harmoniosa e/ou conflitante, conquistam espaços. Assim, o
elemento étnico, bastante emblemático na estética musical de Daniela,
sofre diversas “pressões” no ambiente dos movimentos negros. Sobre
o assunto, a intérprete diz:
Foi uma conquista de muitos anos [...] Vovô do Ilê, em 1989,
foi ao meu escritório e disse: a negrada gostou da branquinha,
ela pode cantar na festa da Beleza Negra? Aí eu fui cantar [...]
quando eu cheguei lá, eles ficaram todos de braços cruzados...
A comunidade negra da região da Liberdade não me recebeu
muito bem por eu ser branca... De repente, eu disse a eles:
“Olha, eu sou filha dessa terra assim como vocês, danço afro
desde pequena, sou bailarina de formação e minha primeira
professora é negra, e eu aprendi um canto de orixá, queria que
vocês me recebessem pois eu estou aqui pra cantar”. Desarmei
todo mundo e eles descruzaram os braços e começaram a cantar comigo. E eu cantei uma música que depois eu vim cantar
no meu disco com a cantora Angelique Kidjo, do Benin, que é
uma citação de um canto do candomblé [...] “Aiê a maianga”...
Aí eu fui quebrando a resistência da comunidade de receber
pessoas que não eram de cor, negros, eles foram vendo que
eu era cúmplice da luta, que tinha um carinho enorme por
isso tudo [...]. E é por isso que eu recebi este respeito e o ano
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passado [2002], depois de mais de dez anos de convívio com
a comunidade do Ilê, eu fui, finalmente, convidada prá cantar
com eles. Recebida e abraçada como alguém que é querido e
respeitado dentro da comunidade, que pode cantar as músicas
deles com a legitimidade também da comunidade. (MERCURY,
2003d).

Assim, o elemento étnico na trajetória de Daniela Mercury se configura não como uma apropriação indevida da “cultura do outro”. Ao
contrário, Daniela se constitui etnicamente também fazendo parte
de uma cultura híbrida, sincrética, não só na sua música e na sua
dança, como também na própria religiosidade7 transitando entre o
catolicismo e o candomblé de maneira a poder conviver num ambiente negro-mestiço que também quer ver suas canções executadas
nas emissoras dos rádios e, consequentemente, “na boca do povo”.
Nomes como Pierre Onasis, Guiguio, Jauperi, Tonho Matéria e Gilson
Babilônia, dentre outros, se projetam nacionalmente também por
conta de suas canções serem gravadas por Daniela e outros artistas
que podem representar este gênero.
Esta via de mão dupla representa aspectos de um ambiente que
pode ser ilustrado pela fala do compositor Gilson Babilônia: “é uma
emoção muito grande ouvir sua música na voz de cantoras deste porte,
pois elas transformam em pérola o que cantam. E o que elas cantam
vira sucesso” (Entrevista à autora em 9 ago.2005). Neste sentido, podemos afirmar que a axé music reconfigura padrões sociais, estéticos
e culturais numa cidade cujas negociações estão constantemente no
proscênio. Assim, pode-se agir no sentido de administrar, aparar as
arestas, as diferenças, não propriamente no sentido de resolver, mas
de conviver ora de forma harmoniosa, ora de forma conflitante. O
compositor Gilson Babilônia afirma, ainda na entrevista citada, que
num país como o Brasil
Nenhuma profissão te dá uma renda satisfatória, mas o reconhecimento é grande. [...] Faço música porque gosto. Eu vivo
para a música e não da música. Sobrevivo da música e vivo pra
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música. Eu pedi a Deus que não me fizesse escravo da música.
Eu quero sempre poder escrever.

As intérpretes de maneira geral e Daniela, Margareth e Ivete de
forma específica, contribuem para divulgar a imagem da Bahia como
porta-vozes destes compositores saídos dos guetos da cidade; dificilmente, sem porta-vozes deste porte, atingiriam a grande mídia e consequentemente o sucesso. Com isso, contudo, não queremos afirmar
que o sucesso destes agentes esteja unicamente condicionado à figura
destas protagonistas; entretanto, o espaço conquistado pelas intérpretes também serve de abertura para outros artistas que virão a seguir.
Ainda para Daniela, esta “abertura” étnica, o diálogo inter-racial
é uma conquista democrática:
Porque, no fundo, os blocos afros e alguns blocos que se
organizaram dentro da história do Carnaval da Bahia, só os
negros, como uma resistência porque eles não podiam entrar
há muitos anos atrás, nos blocos de classe média alta de brancos. E aí, passou a ser uma questão social, política, uma luta
em relação ao dia-a-dia também na cidade. A inserção dos
negros na sociedade, o respeito aos negros, a luta contra o
racismo é um sinal de que está se aproximando, que foi aberto
também um espaço pela sociedade branca e classe média alta
por causa da música e, principalmente, por causa do sucesso
do Olodum e do Ilê, das músicas lindas que eles fizeram e que
cativou a cidade inteira, a força do movimento afro e do samba
reggae. [...] Eles também tinham que se desarmar um pouco,
já não precisavam mais aquela coisa fechada, eles mesmos se
excluem dessa forma. Mas eu entendo, é necessário também
isso. (MERCURY, 2003d).

O discurso da etnicidade se configura também como uma questão
cultural e de apropriação indevida por parte de não negros, pelo menos no que se refere à cor da pele. Entretanto, o discurso de Daniela
em relação à questão da etnicidade passa pelo vetor do fato dela ser
baiana. Continua Daniela:
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Por ser baiana, eu sou tão negra quanto eles. E os negros não
necessariamente têm afeto pela cultura negra e originalmente
africana... Isso independe da cor que nós tenhamos. Depende
da afetividade, do respeito, da afinidade que se tenha e que
se escolha. Porque eu acho que a cultura nossa, independentemente da cidade do Salvador ser uma cidade negra, é uma
cidade também cosmopolita, que tem todo tipo de informação
e a gente pode não querer ser tão relacionada às raízes dessa
cidade. Alguém pode não querer ser, e eu procurei ser.

A legitimidade do discurso étnico em Daniela passa pelo vetor
da localidade – o lugar de onde se é. Por outro lado, sabemos que a
trajetória da música afro brasileira/baiana, não só de cunho carnavalesco, como também as perseguições sofridas pelos batuques, pode
representar uma trajetória histórico/social/cultural da presença das
tradições africanas percebidas nos blocos afros contemporâneos,
bem como também na axé music e suas derivações. Este conflito, no
entanto, além de étnico e social, se configura antes de tudo como estético, cultural. Assim, as proibições destas manifestações de negros
escravos advindas dos poderes públicos, que se processaram desde a
colônia até a república, se transformariam, por vezes, em negociações,
“indicando que os contatos culturais engendrados no interior da vida
social, iam além dos decretos daqueles que detinham o poder econômico e político” (santos, 1996, p. 70).
Aos efeitos deste estudo, buscamos compreender os fenômenos
sociais em que a presença da cultura negra e as articulações daí advindas podem guardar sutis estratégias de negociações com vistas
à aceitação e legitimação de seus elementos estéticos, contribuindo
assim para um pensamento não de apropriação ou mesmo assimilação da cultura negra pelos brancos, mas sim de negociações, sejam
harmoniosas, sejam conflitantes.
Voltemos, pois, para o foco da discussão no que se refere ao êxito
alcançado pela intérprete baiana/brasileira neste cenário.
No terceiro álbum de Daniela, Música de rua, lançado pela Sony
Music em 1994, a intérprete continua com o discurso marcado por
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um tom de transformação, particularmente na faixa título, Música
de rua, cuja autoria compartilha com Pierre Onasis. A canção aponta
para uma alegria agora, agora e amanhã [...]. Refere-se a uma alegria
que é minha, fala que declara a revolução, principalmente, através da
dança e da música. Mas uma alegria também contida na arte de um
povo que invade essas ruas de clave e sol e de multidão, que bem pode ter
o Carnaval como representação desta alegria. Na faixa dois, Vulcão
da liberdade (Tonho Matéria) a intérprete mantém o diálogo com o
Ilê Ayiê numa canção cuja letra constrói a metáfora do Ilê como um
libertador no combate à pobreza e à miséria. Na terceira faixa, Alegria
ocidental, com letra da intérprete em parceria com Liminha (produtor deste álbum), mais uma vez presente em suas letras, a dança e a
música são indissociáveis na Bahia e no Carnaval. Vivo dizendo que é
bom/danço morrendo de rir/canto pra você me seguir/se quiser, se quiser.
Em Tem Amor, também parceria de Daniela e Liminha, a programação
eletrônica aparece ainda de forma tímida pelas mãos de Liminha e
Ramiro Musotto. Em Batonga (Saudade) a moderna música africana
se faz presente na composição da cantora e compositora nigeriana
Angelique Kidjo, numa versão de Daniela.
Entretanto, em Rosa, de Pierre Onassis, a performance vocal de
Daniela se apresenta de forma romântica para se declarar ao amor de
uma Rosa embalada pela batida do Olodum – alegria cidade a cantar
Salvador. Em O reggae e o mar, de Rey Zulu e Daniela, o samba reggae
se faz presente numa analogia entre o reggae e o mar, já que ambos
balançam o corpo. Em Rap repente, uma parceria com músicos da
banda numa letra da intérprete, Daniela estetiza o rap num lugar
chamado Bahia, mas circulando pelo Rio que samba no pé da baiana
cujo mar de gente canta São Paulo. Aponta que o tempo samba na voz
de João, referindo-se ao deslocamento rítmico provocado pelo seu
canto falado em diálogo com o violão, bem como ao samba como
ícone nacional e Carmen Miranda como representante da alegria e
da tropicalidade. O Brasil pode ser uma banana; seu povo tem que
plantar bananeira para sobreviver; quer outra coisa, a gente quer a música, a gente quer o samba, a gente quer o Brasil, diz ela num protesto
escancarado.
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Em Domingo no Candeal8, de Lucas Santana e Quito Ribeiro, a
letra faz uma brincadeira com a palavra Timbalada e outras de sons
semelhantes, resultando numa rítmica bastante interessante, ao
mesmo tempo em que descobre como se apresentam os timbaleiros
com signos distintivos como tênis Reebok¸ relógio Shock, refletindo
assim a imagem de Brown e seus discípulos timbaleiros espalhando
espelhando a figura do Brown, que toca domingo de tarde no Candeal. Faz
uma analogia entre o (Tim)baleiro e a baiana representada com seu
tabuleiro carregando chocolate Chokito, Prestígio e (chiclete) Ploc.
Mais uma vez, Herbert Vianna comparece com uma balada, Sempre
te quis, no álbum da intérprete, reforçando o diálogo com o pop nacional. A Bahia retorna na faixa Folia de Reis, de Carlinhos Brown
e Alain Tavares, com um samba de roda elétrico com timbales e a
programação de percussão de Ramiro Musotto, conferindo um vigor
pop à canção. Finalizando o álbum, a artista mais uma vez reverencia
seu (Por) amor ao Ilê, na composição de Guiguio, com participação
especial do bloco afro-pop Vulcão da liberdade e dos filhos Gabriel e
Giovanna no coro infantil.
A produção gráfica deste álbum, com fotos de Cláudio Elizabetsky
e direção de arte de Carlos Garcia reflete Daniela laureada por uma
pintura que pode nos remeter a uma aquarela cheia de cores, bem
como a uma multidão. No encarte interno do álbum, percebemos
pessoas comuns em fotos de crianças, casal, guarda, fotógrafo clicando modelos, cenas de rua. Na contracapa, Daniela aparece girando
o corpo e sendo observada por diversas pessoas anônimas. É o que a
artista considera música de rua.
Neste terceiro álbum, Daniela fecha uma trilogia e inicia uma
outra que aponta para uma interface de gêneros em que se constitui
a axé music, sem, no entanto, repetir os modelos já cunhados principalmente pelas bandas e seus respectivos blocos. É relevante observar
que, a partir de 1993, Daniela passa a puxar o bloco Os Internacionais,
primeiro da fila no desfile da Avenida, ficando até 1995, quando desce
com o Crocodilo para a área conhecida como Barra-Ondina. Mas é em
1986 que a artista, como puxadora do bloco Eva entra para os circui-
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tos dos grandes blocos do Carnaval de Salvador. Daniela já assume o
gerenciamento de sua carreira, sem a assessoria de Jorginho Sampaio,
e funda a sua produtora O canto da cidade, a editora musical Páginas do
mar e seu estúdio Canto da cidade, onde parte deste álbum é gravada.
Neste mesmo ano, 1993, faz sua estreia em solo europeu e nos Estados
Unidos, cantando no The Ritz, em Nova York.
Já dona do seu próprio negócio e senhora do sucesso, Daniela
parte para o seu quarto álbum solo, Feijão com arroz, em 1996, um
divisor de águas em sua carreira, porquanto a crítica se rende ao seu
talento e gerenciamento musical. O álbum chega com um orçamento
generoso da Sony e pré-produção e arranjos de base e de sopro das
mãos do maestro e tecladista Alfredo Moura9.
O elemento percussivo é bastante presente neste álbum, em diálogo perfeito com o pop, o samba reggae e o samba e suas infinitas
possibilidades, que se traduzem também em ritmos africanos como
a soca. A faixa que abre o álbum – Nobre vagabundo, de Márcio Mello –
apresenta uma Daniela romântica, iniciando a faixa unicamente com
sua voz, que desemboca num samba reggae romântico costurado
por uma guitarra havaiana/caribenha, investindo assim num romantismo livre, sem amarras. A intérprete brinca com as notas musicais
em oitavas, no grave e no agudo, pedindo: perdoa, meu amor, esse
nobre vagabundo.
Em Rapunzel, de Carlinhos Brown e Alain Tavares, com arranjo de
Alfredo Moura e Brown, Daniela/Brown faz uma analogia do amor de
Julieta e Romeu igualzinho ao meu e o seu. A abertura com a guitarra
trash de Roseval Evangelista, lembra os solos de Armandinho no
trio elétrico. Com um naipe de sopros que vão do clarinete à tuba,
instala-se um diálogo polifônico entre todos os instrumentos em
momentos distintos. A interpretação de Daniela nesta canção exige
muito vigor e controle vocal devido também à forma como as palavras
se organizam na canção.
Com Rapunzel, Daniela/Alain/Brown conquistam o prêmio de melhor música do Troféu Dodô e Osmar (1996). A parceria entre Daniela
e Brown normalmente aponta para sucessos mercadológicos e novas
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experimentações sonoras que se (re)configuram desembocando no
Carnaval baiano. Na faixa Minas com Bahia, de Chico Amaral, Daniela
trava um diálogo com Minas Gerais representada pela música pop de
Samuel Rosa, vocalista do grupo mineiro Skank.
Em Feijão de corda10, do seu baterista Ramon Cruz, com arranjo de
Daniela, Tony Mola e Letieres Leite, a intérprete encarna um samba
de roda numa sonoridade tipicamente nordestina aportada pela sonoridade dos pífaros de Letieres, pelo flautista da orquestra sinfônica da
Bahia, Tota Portela, e pelo acordeom de Cicinho. A percussão, também
bastante presente nesta canção, bem como o violão de doze cordas,
reflete a temática da letra numa analogia do feijão de corda, feira, com
o amor. Nesta canção, o clipe exibido em canais como a mtv tem coreografia de Débora Colker11, mostrando uma Daniela brejeira, numa
coreografia cheia de signos que remete à cultura popular do Nordeste.
Na gravação de Você abusou, da dupla baiana Antônio Carlos e
Jocafi, Daniela participa também como arranjadora ao lado de Alfredo
Moura e Ivan Huol no sentido de usar o samba reggae de forma a
dialogar com a gafieira. Com um solo de bandolim de Armando
Macedo, a canção enriquece em sonoridade, com um naipe de sopros
dando o toque na introdução e no final e com o coro entoando o
refrão. Ao dialogar com o naipe no final da música, Daniela imprime
o canto barroco na axé music que será mais bem discutido ao final
deste capítulo.
No samba de roda de Neguinho do Samba, Dona Canô, com arranjo
de Neguinho, Daniela e da Banda Didá, que divide a instrumentação
desta faixa com Armando Macedo, a artista se mostra à vontade numa
reverência a Santo Amaro e sua famosa matriarca, mãe de Caetano e
Bethânia. Mas é com a canção À primeira vista, do compositor paraibano Chico César, que Daniela invade a tela da Globo, fazendo parte
da trilha sonora da novela O rei do gado. Em Vestido de chita, de autoria
da intérprete e do percussionista Ivan Huol, Daniela brinca com a
palavras terminadas em “x” Marinex my baby fique relax, só vou no seu
sex de jontex prá frentex, apontando para uma preocupação como o
sexo seguro, campanha que depois fará parte do seu discurso como
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embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a Infância – unicef.
Ainda nesta canção, mais uma vez, aparece a voz de sua filha em duo
com a artista, que na época contava dez anos.
Mais uma canção de Márcio Mello12 aparece neste álbum: Bandeira
flor. Com arranjo de Alfredo Moura, um ijexá com participação de
Pepeu Gomes ao violão, mais uma vez o naipe de sopros no arranjo
de Alfredo Moura costura a canção, imprimindo diálogos com a voz
da intérprete e a percussão.
Na última canção do álbum, Vide Gal, um samba-enredo carioca
de Carlinhos Brown numa analogia da favela carioca Vidigal e Gal
Costa, com arranjo de Rildo Hora e Alfredo Moura, Brown e Daniela
apontam para um canto ufanista e ao mesmo tempo dramático do
Rio que pode ser amortizado pelas belezas do lugar. Também nesta
faixa aparece, no próprio arranjo, o diálogo entre o samba carioca e o
samba baiano. No próprio “laiá laiá” de Ivan Huol, pode-se observar
as “diferenças” culturais entre os dois tipos de samba, que convivem
de forma harmoniosa nesta síntese musical.
Feijão com arroz é um marco em termos da entrada de Daniela
no mercado internacional, tornando-se um fenômeno de vendas em
Portugal. O encarte deste álbum, de Gringo Cardia, com fotos de Mário
Cravo, assinala um diálogo inter-racial significativo na carreira da intérprete, denotado pelo próprio nome, alusão à mistura perfeita entre dois
alimentos que se configuram no cardápio mais consumido no Brasil/
Bahia, mistura encontrada em toda casa de todas as classes sociais. No
interior da capa, podemos perceber as fotos de bancos encontrados
nas barracas das festas populares de Salvador, empilhados em cores
e desenhos diferentes, além de fotos da intérprete exibindo parte do
pescoço e do colo, bem como do modelo exibindo as costas. O que necessariamente se quer exibir são músculos femininos, numa alusão à
força que o gênero encerra, independentemente do grupo étnico.
Neste álbum Daniela revela-se uma intérprete madura, segura.
Sua performance cada vez mais irretocável atinge o máximo de
profissionalismo que uma artista baiana/brasileira pode alcançar
no ambiente do show bussiness nacional/internacional, chegando a
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despertar uma matéria do New York Times quando da passagem por
lá com o Feijão com arroz, comparando Daniela a Janet Jackson, chamando a última de “batata quente” ao ver a performance da baiana
brasileira no palco.
Assim, Daniela torna-se a segunda13 artista a receber o título de
um novo ícone brasileiro. Em sua décima primeira turnê internacional em 2006 entre Europa, Estados Unidos e Canadá, e com mais de
dez milhões de discos vendidos em todo o mundo.
Somente depois de consagrada no Brasil no início da década de
noventa, Daniela amplia o reverberar do seu canto, inicialmente para
a América Latina, tornando-se um fenômeno em vendas e execução,
ampliando seu raio de ação para outros continentes, demonstrando
a pretensão de atingir diversos públicos, num constante diálogo de
referências identitárias tendentes aos trânsitos (gilroy, 2001).
Apontando sempre para o novo na busca incessante pela experimentação musical performática plugada no mundo e na ocupação de
novos lugares, Daniela parte para mais uma transformação espacial
ao “descer” com o bloco Crocodilo14 para a Barra-Ondina em 1996,
momento que coincide com uma “nova” formatação organizacional
do Carnaval, na gestão da Prefeita Lídice da Mata. Junto a outros
segmentos de organizações carnavalescas, sindicatos, emtursa,
bahiatursa, Polícia Militar, totalizando 24 representantes, a partir
de 1993. “A administração municipal passa a privilegiar os espaços de
articulação entre os diferentes atores do Carnaval, democratizando
as relações institucionais e os processos relacionados com os festejos”
(miguez oliveira, 1996, p. 151).
Segundo ainda Miguez Oliveira (1996), os efeitos desta organização já podem ser percebidos no Carnaval de 1994 15, coincidindo
também com a abertura de vendas de espaços publicitários no sentido de captação de recursos para a viabilização da festa, bem como
a ampliação do espaço da festa que a partir da década de noventa,
com a expansão dos blocos de trios, “força” não só a ampliação do
espaço fisco, criando o circuito Barra-Ondina, bem como a ampliação
do calendário da festa que passa de quatro para 6/7dias.
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É neste ambiente que Daniela empreende mais uma de suas ideias
ousadas: criar o Camarote16 da Rainha.
Em 1996, tive a idéia de fazer o meu desfile na Barra e convidei o bloco Crocodilo para esse desafio. Poucos trios e blocos
faziam o percurso do Farol da Barra à Ondina, que para mim,
sempre foi uma extensão natural da Avenida Sete. Queria convidar todo mundo para assistir ao novo desfile. E assim nasceu
o camarote. (MERCURY, 2005, p.7).

Voltemos para a produção fonográfica da artista. O seu primeiro
álbum gravado ao vivo no Solar do Unhão em 1998 – Elétrica, produzido também por Alfredo Moura, que assina a direção musical
e os arranjos, assinala já na capa do álbum para uma Daniela mais
sensual, mais mulher, com cabelos longos cacheados e revoltos ao
vento e com fartos seios cobertos por um vestido branco transparente,
desenhando as formas da baiana sensual e voluptuosa. Com Elétrica
Daniela inicia a trilogia que segue com Eletrodoméstico, desembocando
com Eletrônica. Numa homenagem ao frevo elétrico, este álbum busca
a sonoridade do Carnaval baiano elétrico.
Regravando sucessos da carreira como O canto da cidade, Música
de rua, Swingue da cor, O mais belo dos belos e O reggae e o mar, Daniela
continua assessorada pelos músicos que a acompanham desde o inicio
da carreira solo, imprimindo mais uma vez neste álbum músicas inéditas cujo balanço do samba reggae, embebido de elementos pop, seja
no timbre da guitarra de Alexandre Vargas, nos teclados de Mikael
Mutti e Alfredo Moura, no baixo de Cesário Leony e na percussão
de Beto Rezende, Gustavo de Dalva e Leonardo Reis, na bateria de
Marcelo Brasil e nos sopros de Rowney Scott e Joatan Nascimento,
coloca mais uma vez no topo do sucesso canções como Terra festeira,
de Alain Tavares e Gilson Babilônia, que mais uma vez se reporta à
Cidade da Bahia, Cidade da poesia, como uma cidade que canta e povo
que dança/faz festa pro mar. Neste arranjo, o diálogo da guitarra com
os sopros na introdução da música e a guitarra de Alexandre Vargas
imprime um ritmo híbrido por vezes lembrando um galope em ritmo
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mais acelerado, por vezes um fricote, ou ainda a moderna música
africana da juju music, trazida para nós pelo grupo Obina Shock.
No entanto, com a faixa título Elétrica, de sua autoria, num galope
vigoroso, Daniela já demonstra o que será este álbum retrospectivo
imprimindo pleno vigor vocal, controlado, associado ao vigor coreográfico que é característica desta “voz que dança”. Em pleno domínio,
percebe-se uma menor emissão vocal para um maior controle de ar
expiratório para manter a afinação aliada à coreografia. Na letra que
mistura línguas como o alemão, inglês, italiano e português e mensagens distintas que se refere ao código e Micro, ao livre arbítrio , o clone e
Deus termina suplicando: Bitte please, por favor Move your body.
Outras regravações presentes no álbum são: Você não entende
nada17, de Caetano Veloso, presente no seu segundo álbum solo, e
Toda menina baiana, de Gilberto Gil, comparecem como uma reverência a dois grandes ícones da música baiana/brasileira.
A homenagem da estrela prestada ao bloco Crocodilo se faz
presente na parceria com o marido da artista na época, Marcelo
Porciúncula; Alfredo Moura e Renan Ribeiro, para o frevo Trio metal,
já apontando uma canção/sonoridade como um rock plugado no mundo
inteiro, partindo do mundo, regionalizando o que é mundializado e
mundializando o regional.
O frevo elétrico já prenunciado pela dupla de inventores/músicos
Dodô e Osmar, ainda na década de cinquenta do século xx, aponta
para novas sínteses sonoras com o frevo pernambucano, cuja sonoridade de instrumentos se constitui de sopros e percussão. Com o frevo
elétrico de Dodô e Osmar, transmitido de herança a Armandinho,
Daniela diz: quero ver, quero ter o som do trio elétrico de Osmar e de
Dodô e o som da guitarra de Armandinho. Esta canção poderia ser
considerada uma síntese do Carnaval como um grande concerto, em
que a tecnologia dos novos trios elétricos, palcos ambulantes com
toneladas de watts reverberando pelas ruas da cidade, ecoam um rock
prensado pro Carnaval balançando um povo inteiro na voltagem do Farol.
Ao apontar na letra da canção no sentido de ter um futuro aquecido
num gerador de estrelas, este gerador tanto pode se referir à máquina
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que gera energia para o pleno funcionamento do trio e sua parafernália eletrônica como ao trio elétrico e ao Carnaval como ambiente
propício ao surgimento de estrelas do/no Carnaval.
Assim, Daniela vai se constituindo na rainha da axé music, eleita
pelo séquito de fãs que a acompanham por diversos centros, no Brasil
e no exterior, bem como pela imprensa especializada, que reconhece
sua posição de destaque neste ambiente. Por certo, este título é
também reivindicado pela primeira estrela considerada da axé music
– Sarajane. Entretanto, quem efetivamente “abre as porteiras” deste
gênero para o Brasil e para o mundo, segundo cronistas e uma parcela
da crítica, é Daniela.

A rainha da axé music
Ela é dona do jogo
Ela é dona da banca
(Robson Pacífico/ Aleh)

Ao entoar para a Bahia e para o Brasil A cor dessa cidade sou eu, o canto
dessa cidade é meu, Daniela já aponta para si um lugar de destaque
no ambiente da axé music e do Carnaval da Bahia, transformando a
folia num reinado de alegria, dança e som que pode ser percebido
também na forma como recebe o povo e seus convidados no seu
camarote. Uma rainha necessita de um espaço para receber seus
súditos mais nobres em um reservado que possa aplaudi-la no momento em que, ao mesmo tempo em que se mostra para os nobres
sempre com um convidado – também célebre – a tiracolo, ela os
recebe com carinho.
Em O canto do Carnaval18 (2005), edição comemorativa dos dez
anos do seu camarote, lançado em 2005, podemos traçar uma leitura
descritiva do percurso da rainha, não só pelos súditos/célebres recebidos, como também pelos seus trajes de gala para o Carnaval, sempre
assinado pelos estilistas mais prestigiosos do Brasil. No mesmo ano
do lançamento do livro, Daniela brinca com o título de rainha do
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axé e convida vários estilistas para vestirem a rainha no Carnaval.
Dentre estes, estilistas baianos como Márcia Ganem, Souddan e
Kaveski, bem como estilistas nacionais como Glória Coelho e Walter
Rodrigues, dentre outros.
Podemos observar, nessa edição, a diversidade de “coroas” ou similares, exibidas na cabeça da rainha ao longo dos anos de desfile. Estes
adereços vão desde enormes tranças rastafari (capa) ao adereço em
forma de estrela na página 3, como uma deusa inca adornada também
nos braços e antebraços. Na página 6, podemos observar a rainha
com uma coroa de canudos coloridos de refrigerantes, adornada com
correntes que caem pelo lado da testa e bracelete também prateados,
brincando com o próprio adorno que pode ser confeccionado de qualquer material, contanto que sirva para enfeitar a cabeça. Na página
10, ao lado do então ministro-artista Gilberto Gil, vemos a rainha
adornada por um vestido marrom com tachas nos braços e ombros.
Na cabeça, dentes e nós amarrados do mesmo tecido do vestido.
Na página 24, podemos perceber a rainha com uma espécie de
cocar preto, também com correntes prateadas ao longo dos cabelos;
com a irmã Vânia Abreu, Daniela se mostra na página 30 como se
fosse uma deusa grega num adorno na cabeça discreto, mas presente;
na página seguinte, ao lado da cantora Elba Ramalho, a estrela se
veste de tecidos dourados e terra, com um adorno na cabeça, trançado
de cores amarelo e vermelho.
Já na página 32, uma índia estilizada com um enorme cocar de penas que pende pelas costas mostra uma rainha moicana, numa alusão
aos blocos de índios tão presentes no Carnaval da Bahia das décadas de
sessenta/setenta. Na página 36, como que descida do Olimpo, a estrela
deusa lunar se mostra embebida de beleza; não uma beleza cândida,
mas sim uma beleza sensual preenchida por um grande decote no vestido vermelho e um par de “asas” vermelhas, como que pousando no
Carnaval da Bahia. E, numa pose de agradecimento aos céus, reverencia com a mão direita, já que a esquerda se encontra preenchida pelo
microfone. Mostra-se perfeita, sem defeitos, plena, estrela-deusa.
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Podemos observar na página 47 uma Daniela em seu camarote
vestindo um tomara-que-caia dourado, com adereços adornando
os braços e, na cabeça, uma pena também dourada. Mais uma vez,
o motivo indígena presente em sua indumentária. Na página 67, a
estrela se exibe juvenil, límpida e serena num momento de “descanso”
num vestido com motivos étnicos e acessórios tais como colares e
pulseiras de búzios, numa alusão ao universo africano. Este é um
dos raros momentos em que a rainha se apresenta sem coroa; talvez
por ser um momento de descanso. Afinal, ser rainha também cansa...
Entretanto, na página 69, como que revigorada, a rainha, da sacada do
palácio/trio, agradece ao seu “povo”, de braços abertos, inteira, plena
e esfuziante como que demarcando seu espaço: “o samba é meu chão,
meu hino nacional, minha forma de oração o meu Carnaval” (Quero
ver o mundo sambar, de Daniela Mercury, 2004).
Emblemática é a aparição da intérprete ao lado da top model brasileira e internacional Gisele Bündchen em cima do trio elétrico, em
200319. Usando figurino de Fause Haten, Daniela, com 1,60 metros de
altura, e comparada à top, necessita de adereços que possam mostrar
a artista com mais estatura. Isto se resolve pelo enorme cocar de
moicano aplicado sobre sua cabeça, além de sandálias de enormes
plataformas, usuais no seu figurino. Na página 79, abraçada ao poeta
baiano Wally Salomão, a rainha do axé exibe trancinhas africanas enroladas em cordão, laureadas por uma discreta coroa dourada. Afinal,
a estrela já não precisa ostentar coroas vistosas, pois o seu título já
está conquistado.
Podemos observar o que nos aponta a foto da página 81 da mesma
edição. A rainha desce do seu trono e se junta a outro rei das sínteses
musicais/performáticas, Carlinhos Brown20 e seu camarote andante, e
juntos “puxam” os súditos pela avenida afora “disfarçados” apenas por
enormes óculos escuros. Já na página 85, em seu camarote, Daniela
canta com um regional sambas e canções do seu repertório, envolta
num vestido com enormes flores bordadas, e na cabeça uma discreta
tiara preta com franjas caindo sobre a testa.
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Mas é na página 91 da edição que podemos observar a rainha através
da foto, exibindo um/a discreto cocar/coroa estilizado/a, apontando
para uma índia/rainha contemporânea, com discreto piercing no nariz
e unhas pintadas de vermelho escuro, numa demonstração de que
todos os signos são permitidos, sendo a mistura a tônica não só no
que se refere à música, mas à própria indumentária, pois, segundo
a rainha: “eu não tenho cenário no trio, a roupa tem que ser meio
cenográfica, ela tem que enfeitar” (Entrevista coletiva para a imprensa
gravada pela autora em 2 de março de 2003, no camarote da artista).
Assim, a “rainha” aponta para o papel do figurino na apresentação
do Carnaval, tendo a função não só de enfeitar, como também de
destacar, de distinguir, de chamar atenção para a roupa no corpo de
uma rainha, pois o figurino serve para adornar este corpo perfeito,
sem falhas21 (mesmo esculpido por cirurgias estéticas e lipoaspiração,
próteses de silicone, maquiagens e adornos). O que os fãs/súditos/
foliões querem é admirar a rainha em sua perfeição apolínea, cuja
noite serve para esconder/realçar os brilhos/opacidades desta figura
emblemática que é a rainha da axé music, Daniela Mercury.
Passemos ao próximo álbum da artista, Sol da liberdade, gravado
em 2000, que experimenta de forma mais declarada a sonoridade da
música eletrônica, coincidindo também com a saída do trio tecno pela
primeira vez no Carnaval de Salvador.
Em turnê deste álbum por 12 cidades norte-americanas, além da
Europa, Daniela declara à Revista tv Guia, em Lisboa22: “a minha pulsação, a minha respiração, como cantora é no samba que a encontro”
Ainda em Portugal, onde matérias em jornais e tvs demonstram a popularidade alcançada pela artista, podemos observar notas e críticas
do show correspondente a este álbum tais como a do colunista português do Jornal 24h, Jacinto Velhote (2000), que comenta: “Mesmo
quem não é fã de Daniela Mercury tem de lhe reconhecer mérito, pois
conseguiu durante grande parte do concerto por os espectadores num
estado de inquietação total”. Ainda no mesmo jornal: “A brasileira
usou e abusou de dotes de dançarina para cativar os 5 mil espectadores, num concerto em que rompeu com as sonoridades do passado”
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Nos Estados Unidos, a passagem do “furacão baiano” deixou
rastros registrados pelo jornal americano Los Angeles Times, que
comparou a cantora baiana a Tina Turner (performance), Catherine
Zeta-Jones (classe) e Madonna (sensualidade)23. Na Alemanha, o
álbum estreou em 13o lugar da parada da revista Music Woche, tida
como a Bilboard alemã.
Primeiro álbum gravado da artista pela bmg, depois de sete anos
com a Sony, Sol da liberdade aponta para a via eletrônica, mas também para a tradicional mpb, segundo declaração da própria artista
ao repórter Carlos Correia (2000), da revista portuguesa Nova Gente.
Na mesma revista, Daniela fala deste álbum e da participação de
Milton Nascimento dividindo os vocais com a intérprete na faixa de
sua autoria, Sol da liberdade, cuja letra reporta a um verso do Hino
Nacional brasileiro “onde se fala de uma democracia de uma maneira
leve...” (p.111); além de uma canção de Caetano Veloso e explica que a
música eletrônica na Europa não é uma novidade, “mas no Brasil sim.
Gosto muito de música eletrônica, dos timbres e dos sons: fiquei com
vontade de misturar” (p. 112).
Com este álbum Daniela aponta para uma nova sonoridade. O
título do álbum pode traduzir esta liberdade não só de criar, experimentar, mas principalmente de ir-e-vir, ou até de trocar de gravadora,
como declara a artista, na revista supracitada:
[...] foi a necessidade de mudar e por acreditar que, sendo uma
companhia nova, me faria uma promoção muito boa. Também
porque me foi prometido fazer-se um trabalho promocional em
países que venho há uns sete anos tentando tornar conhecida
a minha música (p.111).

Assim, Daniela acena para “um grito de liberdade” de expressão
musical que pode ser descortinada também através das letras de algumas canções deste álbum, bem como da sonoridade mais plugada
no mundo contemporâneo, sem, no entanto, perder de vista a Bahia
e a batida do samba reggae, já impressa na primeira faixa do álbum,
que prima por uma assepsia sonora no sentido de apontar cada vez
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mais para uma sonoridade glocal (rubim, 2000), presente cada vez
mais nos seus álbuns subsequentes.
A baiana que Daniela apresenta para a Bahia/Brasil/mundo é
uma baiana “groovada” (oliveira, 2004), com swingue que pode ser
reconhecida na letra abaixo.
Quem quer levada tem
Quem quer cocada tem
A massa que rebola
Abará, coca-cola
Quem quer miolo tem
Quem quer crioulo tem
O plug, a lata d’água
Prêt-à-Porter, anágua
Ta no tabuleiro
Ponto com mundo inteiro...
Groove da baiana . Tenisson Del Rey/Paulo Vascon/Jorge Zarath. 2000

Um momento emblemático em sua carreira no período do lançamento deste álbum foi a participação no Rock in Rio, em 2001, ao lado de
nomes consagrados como Gilberto Gil, James Taylor e Sting. Vejamos
o que nos revela a artista na coletiva do evento, quando indagada pelo
Jornal do Brasil, em 12 de janeiro de 2001, a respeito de novidades do
show. “Novidade sou eu, que sou sempre uma novidade”24.Continuando
a coletiva: “O povo dança com Gil, descansa com James Taylor. E depois
eu entro. Estou mal intencionada. Acho que vou dar um jeito de todo
mundo sair do chão”. Com seis percussionistas em sua banda, afirma a
intérprete que “o Brasil é minha matriz rítmica, mas haverá elementos
eletrônicos”. A grade da programação do palco Mundo, onde Daniela
se apresenta, abre o evento às 18 horas, com a Orquestra Sinfônica
Brasileira; em seguida, Milton Nascimento, às 19:20 horas; Gilberto
Gil, às 20:40 horas; James Taylor, às 22 horas; Daniela, às 23:45 horas;
fechando o evento, vem Sting, às 01:05 da manhã seguinte. Este, ao
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encontrar a artista num jantar em casa de Caetano Veloso, diz: “Ah,
você é o meu problema de depois de amanhã?”.
As críticas ao álbum Sol da liberdade apontam para uma intérprete
madura, cheia de personalidade e sensível, segundo palavras do crítico musical e compositor Nelson Motta. Um trecho da crítica:
Uma guerreira romântica
Que Daniela é intérprete vigorosa, poderosa, guerreira, de voz
afirmativa, não é novidade: sua carreira foi construída na base
desses atributos. No disco, as canções mais alegres, animadas
e dançantes, encontram a Daniela de sempre mais segura, mais
precisa, com mais swingue ainda. Uma Daniela romântica? Sim,
também mais romântica pop, sem melancolia ou sentimentalismo adulto e internacional, tecnológico e cheio de ritmo
produzindo um romantismo contemporâneo, tão moderno e
atual quanto o que mais o são. Este disco, talvez o melhor
da sua carreira, abre novos caminhos para uma intérprete de
grande sensibilidade e personalidade, para além das trilhas do
samba, do reggae e dos infinitos ritmos e canções que nascem
para alegrar, divertir e fazer dançar que a estão levando (e com
ela a música e a diversidade brasileira aos palcos do mundo)
(MOTTA, 2001).

Paradoxalmente, a capa deste álbum, também assinada por Gringo
Cardia25, se apresenta como se o Sol estivesse escondido por entre os
galhos distorcidos e carcomidos dos mangues. E Daniela se apresenta
entre misteriosa e brotando do lodo.26
No álbum, Sou de qualquer lugar, gravado entre maio e agosto de
2001 e lançado pela bmg em 2002 Daniela inaugura, com este álbum,
de maneira mais efetiva, as incursões no universo eletrônico.

Sou de qualquer lugar: a cor do som
Dialogando com a música pop e a música eletrônica brasileira neste
álbum, Daniela grava nomes como Chico Science, Lenine, Gilberto
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Gil, Celso Fonseca, além de três canções de sua autoria, ao mesmo
tempo em que carrega no seu canto e no seu corpo a força e o vigor de
ser brasileira e internacional a partir da Bahia. Uma prateleira27 não é
suficiente para atender suas necessidades musicais. Sua preocupação
é artística, mas é importante sempre apontar para o novo no seu
trabalho – uma Bahia inserida na territorialidade e em diálogo com
o global/mundo.
A partir do Brasil e da Bahia, ela quer ser reconhecida no mundo
com a sua música. Encontros internacionais têm sido comuns em
sua trajetória: Ray Charles (eua), Alejandro Sanz (Espanha), Rosário
Flores (Espanha), Dulce Pontes (Portugal), Jovanotti (Itália), Cirque
du Soleil (Canadá). Sua música carrega na sua voz e no seu corpo uma
nação como pode ser conferida na canção de Lenine e Dudu Falcão:
Eu sou brasileira, eu nasci assim..
Esta afirmação mostra-se perceptível já na capa do álbum, quando
a intérprete exibe um visual pop/contemporâneo no corte e na cor do
cabelo não mais longos e encaracolados, imprimindo uma latinidad,
mas sim uma intérprete do mundo com cabelos em desalinho de
mechas de cores diversas indo do castanho escuro ao louro médio, e
uma maquiagem cujo olhar denota certo ar de mistério, ao mesmo
tempo sensual28 através dos lábios entreabertos num batom cor de
boca, carnuda, como a se oferecer para o ouvinte. No encarte do álbum, fragmentos de fotos como se estivesse, numa delas, no “topo
do mundo”, em outra, uma parte de um avião se mostra como um
meio de transporte para qualquer parte do mundo; em outra ainda,
uma antena parabólica se mostra como instrumento de captação e
transmissão de sua imagem/voz para “qualquer lugar”, sem ruídos;
em outras fotos, o seu corpo também serve de ilustração para um
“não” lugar determinado, assim como a foto de um retrovisor, bem
como de uma estrada vista de dentro do carro. Onde daria esta estrada? Ou ainda, para que serve esta estrada? Para ligar um lugar a
outro, sem fronteiras.
Ainda no interior do encarte, podemos observar um cartaz com
palavras em diferentes línguas que podem ser decodificadas como
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“local, nacional, internacional”, etc; na contra-capa do encarte observamos uma Daniela numa foto “em qualquer lugar” exibindo suas
pernas perfeitas, mas com o rosto encoberto pelos cabelos, como que
encobrindo uma identidade. No compartimento interior do álbum,
onde o cd é guardado, apresentam-se duas fotos em posição de valete,
exibindo o corpo/pernas desnudo/(en)coberto por um tecido azul,
em um olhar carregado de mistério exibido pela maquiagem pesada
e escura, encoberta por uma semi-franja que cai em cima de um dos
olhos. Para finalizar a análise das fotos deste álbum, observamos
duas fotos do compartimento exterior, exibindo Daniela em foto da
cintura para cima de biquíni preto e coleira prata colada ao pescoço
e cabelos longos em desalinho que se “mostra” impassível, longe,
mas imponente.
Atentamos, então, para a análise de algumas letras/músicas/vozes
deste álbum. A canção que abre o álbum pode servir e ilustração para
que possamos compreender um pouco da proposta estética/artística/
identitária deste álbum. Daniela anuncia ser a própria nação.
Sou de qualquer lugar
Sou minha nação
Tenho somente o sonho
E o mapa do mundo em minhas mãos
Por onde eu passar
Vão lembrar de mim
Finco minha bandeira
Eu sou brasileira, eu nasci assim...
Sou de qualquer lugar. Lenine e Dudu Falcão (2002).

Segundo relato da artista, esta canção
Foi um arranjo feito por minha banda junto com o produtor
da faixa29. É um funk com harmonização bem característica
de Lenine, até um pouco triste a harmonia, lembra o repente
nordestino, é uma característica de um tipo de Música brasileira
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que a harmonia é um pouco tristonha, e uma música vibrante.
Sou de qualquer lugar é um rap com a harmonia que Lenine me
mandou. E a guitarra é de Davi Moraes, que vem pesquisando
esta sonoridade baiana e que pra mim dá um colorido bem
diferente de timbragem (MERCURY, 2003a).

Em Baiana havaneira, de Carlinhos Brown, o arranjo para uma
letra cheia de metáforas mostra que a influência cubana é também
presente em nossa música. A descrição de Daniela a respeito do processo de produção/gravação desta faixa:
A gente no Brasil tem uma influência da música latina de Porto
Rico, de Cuba, da música caribenha desde o começo da música popular brasileira. O tango influenciou a música brasileira
desde que houve um tipo de intercâmbio entre a música latina
e brasileira. Eu sei que o ritmo de Baiana havaneira é do século
passado, chamado maxixe. Nós aqui temos a dança de salão
chamada de gafieira, e maxixe é um gênero de música de salão
com influência latina. [...] quando eu recebi a música das mãos
de Carlinhos Brown era uma guajira. Então, chamei o maestro
Fred Dantas e ele disse: “Dani, dá pra colocar um maxixe?” E
Baiana havanera foi feita assim. O baixo, o teclado, os pratos,
a guitarra são tudo da estrutura do maxixe; a única intervenção
que nós fizemos mais atual foi da percussão que entra nos espaços, e depois, eu fiz uma pós-produção mudando os timbres
de voz, botando um som mais envelhecido, diferente, prá ficar
divertido aquilo e soar mais contemporâneo, mais novo, não
soar revival. A gente utilizou carrons para dar outros sons de
percussão (2003a).

Já a faixa 3, Praieira, de Chico Science, criador do movimento
Mangue Beat, cuja síntese do rock com o maracatu e o coco, para citar
alguns ritmos mais emblemáticos da nordestinidade, se constitui em
divisor de águas na nova música pernambucana. Com produção de
Ramiro Musotto, esta faixa, segundo a intérprete, tem uma reação
muito positiva nos shows fora do país. Com coreografia vigorosa que
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por vezes lembra o maracatu e o frevo, imprime uma performance
vocal/corporal de palco característica no que se refere também à própria divisão rítmica do texto.
Vejamos o relato da intérprete acerca da produção/gravação da
canção Praieira.
[...] é um samba reggae. Eu brinco dizendo que é um samba
reggae de branco. A gente pegou a célula principal (eu já venho
a alguns anos pesquisando se a gente precisa pra fazer um
ritmo de todos os elementos que compõem o chamado samba
reggae, por exemplo). Se o Olodum toca o samba reggae original, com surdos, vários repiques fazendo desenhos diferentes,
mais o tarol que é igual, então, a gente já não repete muitas
vezes, com toda essa estrutura. A gente bota meio surdo, pois
já temos o baixo. Pois se eu botasse a quantidade de surdos,
esses desenhos, eles ocupam muito espaço de graves, ficando
sacrificados na hora de colocar os instrumentos harmônicos. A
voz, às vezes, fica “afundada” por conta dos graves, então não
é muito fácil repetir o samba reggae como ele é (2003a).

Assim, o samba reggae de Daniela se mostra para o ouvinte de
forma diferenciada, valorizando células rítmicas contidas no gênero,
mas que de maneira sutil se apresenta em suas canções, buscando
assim construir uma sonoridade local/global cuja experimentação
e sutileza se faz presente de maneira especial para determinados
ouvintes que conhecem mais a fundo os códigos musicais presentes
no universo da música pop baiana/brasileira.Vejamos, mais uma vez,
o relato da intérprete acerca deste processo de criação.
Ao longo dos meus discos, fui fazendo o samba reggae de
várias formas diferentes. Construí nele o elemento principal,
que é o balanço dele. Cada hora um instrumento fazendo
um elemento, mas não um instrumento que tradicionalmente,
originalmente faça. E até outros comportamentos, com outras
interferências que não originárias, que não são da estrutura do
samba reggae. (2003a).
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Em Beat lamento, mais uma vez, Daniela grava um dos seus
compositores baianos favoritos, presente em outros álbuns: Márcio
Mello, que mistura a palavra beat (batida) com lamento, fazendo uma
analogia da batida do coração com o eletrônico. Assim, até as canções
românticas entoadas por Daniela se referem ao universo musical/
eletrônico. A primeira parceria com o filho Gabriel se apresenta em
Aeromoça, canção que se reporta às concessões feitas ao amor sem, no
entanto, deixar de voar. Entretanto, a faixa Mutante, regravação de
uma canção de Rita Lee e Roberto de Carvalho com bastante repercussão na mídia, pois é a música de trabalho do álbum, torna-se tema
de personagem de novela da Rede Globo e ganha o prêmio de melhor
música de 2001, no Prêmio tim.
Ainda neste álbum, podemos observar um diálogo mais próximo,
ainda que eletrônico, com ritmos reconhecidos como nordestinos
como o xote de Gilberto Gil Quem puder ser bom que seja. Outro compositor que também está presente neste álbum é Carlinhos Brown
nas faixas Baiana havaneira, já citada, e Bora morar. A presença do
guitarrista Celso Fonseca também com arranjos de base nas faixas
4,11 e 13, esta última de sua autoria – Nossa música –, revela bastante
domínio no uso do seu instrumento, bem como dos timbres elétrico/
eletrônico. Fechando o álbum, Daniela canta um xote de sua autoria,
com citação da marcha rancho de Chiquinha Gonzaga Ô abre alas,
num arranjo de Letieres Leite.
O que Daniela efetivamente aponta no bojo sonoro/poético deste
álbum é a busca de experimentar sons híbridos em diálogos cada vez
mais íntimos com o vocabulário da e-music em batidas house, trance,
lounge, dentre outras. Assim, retomando a canção Praieira, a intérprete relata que pediu ao produtor que fizesse um samba reggae para
pista, para as pessoas dançarem, mas também
Algo meio roqueiro. Nós temos esse sentimento forte, de ataque,
é uma música contundente, agressiva, masculina. Depende da
forma como ele é tocado, fica mais feminino, mais malemolente,
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mais marcha. Depende da canção, se a canção passeia em cima.
Para ele (o autor, Chico Science), é uma música cantada ríspida,
quase um rap. Então, ela também colabora pra deixar ainda
mais dura sua estrutura. Se ela fosse ligada, faria um contraste.
As guitarras fazem riffs com coisas que normalmente não se vê
na MPB, (2003a).

Neste sentido, a trajetória da interprete, com pleno domínio do
seu processo criativo, aponta para o samba reggae e suas variações,
que podem ser observadas também no conhecimento e exigências
técnicas/tecnológicas comum em seus álbuns, permitindo assim
diálogos e trânsitos no universo da música do mundo – ou como
preferem os norteamericanos, world music.
Enfim, em Sou de qualquer lugar, Daniela aponta a diferença deste
álbum em relação aos outros na “cor dos sons”. Descrevendo como se
processa seu fazer artístico, diz:
Eu faço as bases dos meus discos assim: pego a canção, canto
a canção várias vezes com a minha banda. Toco a música como
ela veio do compositor e a gente vai espontaneamente descobrindo qual o seu sentimento com relação àquela canção.
Então, às vezes ela muda do ritmo original que o compositor
me manda, para um ritmo que é mais próximo do meu universo.
Então, eu posso pegar uma música em inglês, por exemplo, e
vou encontrar uma batida pra base que eu me sinta a vontade pra cantar em cima. Então, esta é uma forma intuitiva,
espontânea, não é pensada. [...] Normalmente, são criadas as
bases com as percussões junto, e eu vou dirigindo o arranjo.
[...] Buscando na verdade, sempre me recriar, mesmo sendo
do meu domínio, é do domínio intuitivo. Então, tudo acontece
naturalmente. É impossível por exemplo, eu cantar um pouco
um funk, sem um pouco da divisão do samba. Eu não faço
funk como o americano faz. O meu sentimento já é outro em
relação a divisão, como eu vou colocar a letra naquele contexto.
Espontaneamente, intuitivamente, eu vou fazendo (2003a).
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A criação desta intérprete passa pelo vetor da experimentação, da
textura, da vibração, do sentimento transmitido pela canção de forma
natural, espontânea, mas com domínio do que se busca, propondo
novos caminhos na direção da autonomia no campo da arte, sendo
característica a busca por esta autoridade sobre a obra. Alguns fatores
são adjacentes para a concretização deste feito, principalmente no que
se refere à sua posição perante públicos, empresários, mídia, o poder
governamental, a indústria fonográfica, bem como os produtores/
divulgadores desta indústria que permite que o perfil desta artista
que gerencia sua obra seja plenamente exercido.
Atentemos para o comentário do divulgador da bmg, Zeca Souza,
a respeito dos critérios de escolha de determinadas canções para
veiculação em emissoras de rádio no período do Carnaval e fora do
período momesco.
São vários critérios. Um critério que eu observo muito é o refrão.
Se o refrão for fácil, eu digo, ah, essa vai ser fácil. No caso de
Daniela, ela está com duas músicas hoje que o refrão é muito
bom. Olha o Gandhy aí e Meu pai Oxalá, que inclusive tem
dois refrões muito fortes. Então eu acho que vai muito do refrão.
No caso de Daniela, é diferente dos outros artistas da Bahia.
Ela já é uma artista que está com a carreira consolidada, internacional. Então, o critério para escolher uma música é muito
complicado. A gente não pode observar só o Carnaval, tem
que ser uma música pro mundo. Então, Daniela tem muito essa
preocupação, de escolher uma música que vai tocar no mundo
todo. Que não precisa ser comercial, também não precisa ser
muito chique, entendeu? Mas que agrade gregos e troianos
(Entrevista à autora em 1 jan. 2005).

Gravado ao vivo em janeiro de 2003 e lançado no mesmo ano, o álbum mtv ao vivo Eletrodoméstico, em parceria com a mtv, num pacote
que incluiu cd e dvd, Daniela se cerca de estrelas locais (Carlinhos
Brown, Ilê Ayiê e Olodum), grupo de dança do Ilê Ayiê e internacionais: Lorenzo Jovanotti (Itália), Dulce Pontes (Portugal), Rosário
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Flores (Espanha) e grava um álbum/dvd contemporâneo, com uma
linguagem pop, também presente no cenário, que por vezes se reportava a uma imensa tv ao fundo, e trocas constantes de figurinos e
cenários de maneira ágil, além do piso branco cobrindo todo o espaço
da Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. Produzido
por Nelson Motta e pela intérprete, esta álbum fecha o ciclo como já
apontado aqui antes, iniciado com Elétrica.
O álbum possui onze gravações inéditas. São 25 músicas no dvd
e 18 no cd. Assim, regrava canções de álbuns anteriores como À
primeira vista, Ilê pérola negra (o canto do negro) e Nobre vagabundo.
Como inéditas a intérprete grava compositores considerados da nova
geração como Falcão e Marcelo Yuka numa canção que dá título ao
álbum, Eletro-doméstico cujos versos cheios de revolta podem ser
conferidos: Eletro-doméstico/ eletro Brasil/ eletro selvagem/ futuro
que ninguém viu[...]Vem aí um baile movido a novas fontes de energia/
Chacina, política e mídia/ Bem perto da casa que eu vivia; além de Dona
da banca de Robson Pacífico e Aleh. Com a canção Mutante, de Rita
Lee e Roberto de Carvalho, também gravada neste álbum ganha o
prêmio Multishow de melhor música.
Nas palavras de Nelson Motta, “duas artistas brasileiras teriam
condições de empunhar uma carreira internacional: Marisa Monte e
Daniela Mercury”30 (oliveira, 2004, p.6).
Neste álbum e dvd, Daniela se consagra artista pop nacional/
internacional, sem perder de vista o samba reggae e seus desdobramentos, apontando assim para um momento especial no cenário da
axé music/pop, dialogando com outros lançamentos local/nacional/
global em obras impressas nos trabalhos de Margareth Menezes e
Ivete Sangalo, que apontam para uma nova estética musical/sonora
produzida na Bahia com sonoridades que flertam com o tecno/eletrônico como vetores da prática artística no axé: Ivete, a partir de
Beat beleza (2000); Margareth, a partir de Afro pop brasileiro (2001); e
Daniela, a partir de Sol da liberdade (2000).
Assim, estas três artistas baianas/brasileiras plugadas no mundo
elétrico/eletrônico refletem caminhos apontados pelo mundo pop
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que, mesmo sendo passageiro, “padronizado”, acaba por marcar as
idiossincrasias como parte das obras artísticas.
Vejamos depoimentos de Daniela à autora acerca do lançamento
do Eletrodoméstico, em março de 2004.
Eletrodoméstico segue um pouco Sou de qualquer lugar, tem
uma pesquisa de timbres, mas a pós-produção no estúdio não
é tão radical quanto Sou de qualquer lugar. O eletrodoméstico
volta a mesclar um pouco a sonoridade de discos anteriores.

O Carnaval eletrônico da Rainha
Quero ver o mundo sambar
Seja aqui ou seja lá
(Daniela Mercury)

Se traçarmos uma analogia entre a revolução musical/espacial proporcionada pela dupla de inventores/músicos Dodô e Osmar na
eletrificação do frevo e a “eletronização” do Carnaval de Salvador por
Daniela Mercury, podemos observar que o ambiente do Carnaval
também pode se mostrar propício a inovações sonoras/espaciais.
Parece que a chegada do novo milênio, especialmente o último ano
do século xx, é bastante emblemático no ambiente do Carnaval soteropolitano e consequentemente na cena musical da axé music. Nesse
ano, como já dito, Ivete desponta com o álbum Beat Beleza; Margareth
Menezes cria o bloco Os Mascarados e se lança no mercado dos blocos
de Carnaval com o diferencial no uso da fantasia em substituição
ao abadá, além de lançar o álbum produzido por Carlinhos Brown
e Alê Siqueira, Afropopbrasileiro; e Daniela Mercury lança o álbum
Sol da liberdade, inovando no Carnaval de Salvador com o trio Tecno
e enchendo o trajeto Barra/Ondina com canções antes executadas
apenas nas boites e raves: a e-music.
Segundo a intérprete, a ideia do trio tecno se apresenta quando de
sua participação no Love Parade em Berlim/Alemanha. Saindo aos do-
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mingos no Circuito Barra-Ondina, o trio arrebata um grande número
de foliões na “pipoca da rainha”31 , transformando as ruas do circuito
Barra/Ondina numa enorme pista. A artista considera o trio tecno
uma “verdadeira jam session onde ela e os músicos experimentam o
tempo todo” (mercury, 2003a).
Quatro anos depois, em 2004, Daniela lança o álbum Carnaval
Eletrônico32, espalhando suas ondas sonoras/tecno/digitais, que declara de forma inovadora o registro de canções diversas remixadas
pelos maiores djs brasileiros da atualidade. Tendo como carro-chefe
a canção Maimbê Dandá (Carlinhos Brown/Mateus Aléluia33), Daniela
transforma em hit eletrônico uma canção cujo tema transita no universo do candomblé como Maimbê, Oyá, Cosme e Damião, revelando
para o mundo contemporâneo adornado pela batida tecno, numa
interface entre samba, ponto de macumba e ritmos caribenhos, as
diversas possibilidades locais/globais. Estas se encontram sintetizadas também no “samba” eletrônico de sua autoria Quero ver o mundo
sambar, cuja proposta é diluir barreiras e fronteiras embalados pelo
beat do dj Renato Lopes.
O samba é meu chão
Meu hino nacional
Minha forma de oração
O meu Carnaval
Todo mundo na palma da mão...
Quero ver o mundo sambar, seja aqui, seja lá...
Quero ver o mundo sambar
Quero ver o mundo sambar. Daniela Mercury. 2004

Este álbum se revela como mais um momento de experimentação
em sua trajetória, apontando para a busca incessante, “mutante”, de
novos registros num ambiente como o Carnaval, cujas experimentações podem se constituir em risco. Ao mesmo tempo, o Carnaval
se configura num ambiente propício para a espetacularização do
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cotidiano de vetores da sociedade baiana, também operada em sua
música. Assim, Daniela cunha sua singularidade testando sempre um
novo híbrido.
Neste sentido, Daniela imprime um aspecto conceitual em seu
trabalho, ao mesmo tempo em que recarrega as energias do “seu”
samba reggae ao investir na música eletrônica, imprimindo assim, na
vida sociocultural da cidade de Salvador, transformações operadas no
encontro de tradições culturais diversas, num trânsito que pode ser
reconhecido na postura da intérprete diante de sua prática artística,
buscando novas formas de fazer música no Carnaval, atuando assim
no sentido de se distinguir no campo da música de forma geral, e da
axé music de forma particular, atuando com destaque, podendo dessa
forma intervir nos rumos da música, sendo também identificada
como agente dessas mudanças.
Em Carnaval Eletrônico, a intérprete aponta também para um mercado diferenciado da música, extrapolando fronteiras do/no Carnaval,
imprimindo um registro do que vem sendo sua atuação nesta cena,
transformando o ambiente do Carnaval numa imensa pista ao ar livre,
alimentada pela batida eletrônica do seu trio tecno.
O “teste” final para a “aceitação” deste novo som híbrido apontado
pelo eletrônico por Daniela se plasma no Festival de Verão, em 1º de
fevereiro de 2004, quando apresenta este trabalho para um público
“acostumado” a outras sonoridades. Sob aplausos de uma plateia entre
surpresa e desconfiada, a intérprete revela mais uma vez sua capacidade inquieta e mutante de ir ao encontro da incerteza, do risco e
da novidade.
Assim, a música eletrônica fechada nos guetos das boites e raves
parte para o ar livre, levado pela “rainha” que, mais uma vez, intervém nos rumos da sonoridade da música popular, apontando para a
quebra de limites de gêneros musicais, de espaço34, de negociações,
contribuindo na transformação do Carnaval num grande concerto
pop ao ar livre para uma média de dois milhões e meio de pessoas.
Assim, o trio tecno de Daniela, que sai sem as cordas de isolamento
no domingo de Carnaval, aponta para a reconfiguração do elétrico de
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Dodô e Osmar, bem como a fusão entre brasilidade/globalidade já
apontadas em outros gêneros musicais híbridos aportados no Brasil,
como o próprio rock e o reggae.
A interferência do trio tecno na cena do Carnaval de Salvador já é
notícia registrada não só nos veículos de comunicação de massa, bem
como na carreira da artista que aponta para fusões cada vez mais
diferentes, como pode ser conferido na canção Maimbê Dandá.
Corre, Cosme chegou
Doum Alabá
Damião Jaçanã
Pra levar e deixar
Alegria de Erê
É ver gente sambar.
Maimbê Dandá. Carlinhos Brown e Matheus Aleluia. 2005.

Clássica: o retorno
Já conheço os passos dessa estrada
(Chico Buarque/Tom Jobim)

Ao ser convidada para um show seleto no projeto Credicard Vozes no
Bourbon Street Music Club em São Paulo, Daniela vai “para o futuro
e para o passado. E obviamente vivendo o presente, intensamente,
como sempre” (encarte do dvd Clássica, 2004). Gravado ao vivo em
7 de outubro de 2004, pela Som Livre, recebendo como convidados
Vânia Abreu e Marcelo Quintanilha, Daniela parte para a escolha do
repertório “a partir do meu coração”, e mergulha num tempo em que
cantar na noite era um exercício de pleno prazer e experimentação.
O seu depoimento no mesmo encarte:
Foi com esse repertório que eu comecei a cantar, que descobri
que tinha uma voz bonita, e meus amigos me deram este in-
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centivo. E agora eu tenho outros amigos que me incentivaram
a rever essa minha trajetória e trazer para o público esse show
(MERCURY, 2005).

Com a capacidade de se reinventar, Daniela parte do eletrônico
para o acústico, experimentação que também pode ser compreendida
levando-se em consideração o próprio trânsito da intérprete por entre
outros gêneros, que lhe permite adotar posições artísticas a partir do
reconhecimento de sua singularidade pelo público, pela mídia e pelos
empresários35. Assim, com tiragem limitada, tanto o álbum Carnaval
Eletrônico quanto o Clássica apontam “para um projeto especial de
uma intérprete já consciente de que a pluralidade é o seu espaço mais
apropriado” (brito, 2005).
A essa altura, a própria axé music, já aponta para uma nova configuração que extrapola cada vez mais o ambiente único do Carnaval.
Daniela Mercury , como uma das figuras mais emblemáticas deste
gênero, transita na interface entre o elétrico/eletrônico/acústico, buscando novas formas de fazer música fora das fronteiras do Carnaval.
A própria performance/corporal/vocal de Daniela em Clássica revela
uma artista também introspectiva, concentrada, cool, diva, cujo repertório exige uma postura desta natureza, posto que os clássicos da
MPB como Chico, Djavan, Gil, Jobim, João Bosco e Roberto Carlos
convivem de forma harmoniosa com autores contemporâneos como
Lenine, Carlinhos Brown, Carlos Lima e a própria Daniela em parceria
com o filho Gabriel.
Assim, a intérprete, como aponta Morin (2003), se mostra multidimensional, multifacetada, privilegiando, neste caso, unicamente
a canção e o coração – o seu próprio e o de quem ouve canções de
amor. O dvd Clássica, numa tiragem bastante reduzida, também distribuído como brinde em seu aniversário de 40 anos [2005], celebra
mais um estágio singular da vida desta artista, marcada pelo signo
da inquietação.
Passemos então para a análise sucinta do álbum lançado em
2005/2006 pela bmg, Balé Mulato. No encarte do dvd, a intérprete diz:
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O Balé Mulato é uma forma de identificar o Brasil. Eu descobri
que mulato era uma palavra que só existia no português do
Brasil e que não tinha tradução em nenhuma língua, no máximo
uma forma diferente de pronunciar. Mas a palavra tinha uma
relação forte com o Brasil. Eu vivo numa cidade que é antropofágica, que olha pro umbigo do Brasil. Desde pequena, tive
sempre esse desejo de fazer algo brasileiro, mas completamente
aberto pra receber todo tipo de linguagens novas, musicais,
estéticas. E eu não me contento com uma só. Como fazer pra
sintetizar novas coisas? Tinha que misturar de tudo, estar aberta
a tudo. E a cultura brasileira é assim. Ela absorveu a influência
européia estética do Barroco. Na maioria do tempo de existência do Brasil, temos predominantemente o estilo Barroco como
característica da arte brasileira. E esse palco, pra mim, é um
teatrinho mambembe.

No álbum, mais uma vez Daniela se cerca de profissionais como
Ramiro Musotto –produção fonográfica, que divide com Alê Siqueira;
Gringo Cardia e Mário Cravo, respectivamente capa do álbum e fotos
(os mesmos de Feijão com Arroz); e apresenta uma capa que se reporta ao samba enquanto ícone de identidade nacional, misturando
o morro com a cidade, as escolas de samba como o samba reggae.
Este álbum é considerado por setores da crítica e pela artista como o
terceiro volume de uma trilogia começada com Feijão com Arroz (1996)
e seguida de Sol da Liberdade (2000).
Vejamos inicialmente a crítica de Márcia Ferreira Luz do jornal
A Tarde a respeito do lançamento deste álbum no Canecão – Rio de
Janeiro.
Elementos cênicos, instrumentos improvisados, como tampas
de panela, baldes e bacias, além de bailarinas que também
tocam e interpretam canções com passos e movimentos precisos. No palco, uma rainha que canta, dança, ensaia ginga de
capoeira e interpreta cada palavra com uma firmeza visceral
que deixa o público extasiado. Nesse clima, com cenário do
artista plástico Joãozito e iluminação de Irma Vidal, a baiana
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Daniela Mercury mostrou anteontem e ontem no Rio o espetáculo Balé Mulato em turnê nacional, aberta em São Paulo dia
11. A direção cênica é de Antrifo Sanches e a geral, da própria
cantora (LUZ, 2006, p.3).

Este show apresentado pela intérprete já havia sido lançado no
Festival de Verão de 2006, em Salvador. No entanto, nem todos os
recursos cênicos foram utilizados, por força da própria estrutura do
evento, de caráter coletivo. A repórter pontua ainda que:
Apesar de considerada muitas vezes elitista e pouco popular,
Daniela mostra, com o espetáculo, que tem intimidade com
o que vem das ruas da Bahia e dos morros cariocas, que já
serviram de cenário para as fotos do encarte do disco (EMI),
produzido por Ramiro Musotto, e do videoclipe. A plasticidade
de Balé Mulato ganha força nos detalhes e nos adereços: músicos aparecem de cara pintada, máscara de baile; dançarinas
usam saias feitas de bacias de alumínio e aproveitam para tirar
som daí com o auxilio de baquetas.[...] Logo na abertura da
apresentação, quando se levantaram as cortinas de chita com
estampas do morro ao som de Aquarela do Brasil, ela prestou
uma reverência à capoeira, com berimbau e muito gingado,
para mostrar Levada brasileira (melhor música do Carnaval
baiano, 2005). [...] Balé Mulato é um show que cresce na medida em que Daniela se entrega ao público. Tem muita técnica e
qualidade, a única coisa que se sente falta é um pouco mais de
comunicação verbal da cantora com a plateia no inicio, embora
isso se resolva ao longo do espetáculo.

Em Balé Mulato, mais uma vez Daniela transita entre o local e o
global quando reverencia o samba ufanista brasileiro do compositor
mineiro Ari Barroso, Aquarela do Brasil, em ritmo de chula, trazendo
o Brasil para o Recôncavo e para o Nordeste com os pífanos ao fundo,
e com vocais de filhas de santo do candomblé do bairro do Candeal,
dando a impressão de lavadeiras cantando. O som do berimbau também se faz presente em alguns momentos, bem como o violoncelo

302

as_donas_do_canto.indb 302

A Singularidade das Intérpretes

10/5/aaaa 10:23:59

costurando a canção, ao mesmo tempo em que passeia com o eletrônico em Quero ver o mundo sambar, presente também no álbum
Carnaval Eletrônico, numa síntese do samba carioca e o samba baiano,
com sutileza na percussão, ao mesmo tempo em que imprime uma levada de samba funk, apontando sínteses já experimentadas na música
brasileira. A intérprete, transitando no ambiente sonoro da influência
musical afro brasileira, tendo o candomblé como fonte maior, grava
Levada Brasileira e Olha o Gandhy aí, já demarcando o “seu” Carnaval
eletrônico. De Vinícius de Moraes grava Meu pai Oxalá, apontando
fontes que servem de inspiração e que renovam o seu repertório.
As canções que falam de amor e das contradições da vida e do
cotidiano também estão presentes em compositores já gravados em
outros álbuns, como Lenine com Nem tudo funciona de verdade; Chico
César com Pensar em você, presente na trilha da novela Belíssima,
da Globo e Márcio Mello com Toneladas de amor. Outras canções,
como Topo do mundo, já gravada pelo grupo Cidade Negra, torna-se
a música de trabalho deste álbum, revelando mais uma vez onde a
artista pretende levar “sua” música, que pode ser metaforizada como
o seu grande amor ao afirmar que eu subo o alto da torre só por você...
Buscamos na crítica de Hagamenon Brito (2005) uma maior compreensão do projeto deste álbum.
Balé mulato soa como a atualização de Feijão com arroz. O
próprio espírito de mix rítmico, de miscigenação do disco de
1996, está presente no projeto gráfico de agora, assinado
por Gringo Cardia, com fotos de Mário Cravo Neto. [...] Balé
Mulato mostra que Dona Daniela continua com a saudável
mania de tentar conciliar mercado e qualidade (BRITO, 2005).

Contratada como atração principal na comemoração dos 60 anos
do sesc, Daniela apresenta o show do cd homônimo Balé Mulato no
Farol da Barra, em 17 de setembro de 2006, lugar demarcado pela
intérprete no evento que promove desde 2000 para celebrar o primeiro pôr-do-som do ano. Nesse show Daniela grava, ao vivo, o dvd do
álbum36, apresentando também canções pontuais de sua carreira. O

As donas do canto

as_donas_do_canto.indb 303

303

10/5/aaaa 10:23:59

público que compareceu ao local do evento, estimado em 30 mil pessoas, segundo nota do jornal A Tarde, se manteve morno e distante.
Entre os pontos altos do espetáculo, esteve o esteio da carreira
de Daniela: seu repertório. Bem escolhido, entre representativos
compositores baianos da nova geração e da velha guarda, o set
list do show Balé mulato fez um elegante apanhado da trajetória
da diva e introduziu os sucessos do CD do mesmo nome.[...] Pena
que o público recebeu Daniela friamente, e durante o espetáculo
– salvo o sempre animado gargarejo, composto preponderantemente por membros do fã clube – não levantou fervura, por mais
que La Mercury se esforçasse. A plateia era a figuração do DVD,
dirigido por Lírio Ferreira, e agiu como tal: às vezes, até apática e
de costas para o palco (ALVES, 2006a, p. 8).

Mesmo priorizando neste momento a carreira internacional, com
várias turnês anuais pela Europa, eua e Canadá, Daniela recebe em
2006 o prêmio tim de música de melhor cantora regional e melhor
cantora pelo voto popular.
Ainda em 2006, lança pela emi o dvd ao vivo Baile Barroco, inteiramente gravado no Carnaval de Salvador de 2005. Com indicação ao
Grammy Latino de melhor vídeo musical versão longa, o registro faz
uma homenagem aos 20 anos da axé music pontuados por sucessos
da intérprete e do “gênero”, em canções como Chame gente e Fricote
(com participação especial de Luiz Caldas), passando por Baianidade
nagô, gravada inicialmente pela Banda Mel; O canto da cidade, grande
sucesso na voz da artista; Pout pourri do Olodum, e, do álbum Trio
eletrônico; além de Maimbê Dandá, grande sucesso da intérprete no
álbum Carnaval Eletrônico.
O dvd conta também com participações especiais de Fernanda
Porto, Banda Kaleidoscópio e Ramiro Musotto. Entretanto, a grande
novidade deste registro está na participação do pianista erudito
Ricardo Castro, que, ao lado da intérprete, executa clássicos da música
como As Bachianas n. 5, de Heitor Villa Lobos, além de trechos da obra
de Bach.
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Em estúdio desde fevereiro de 2008 compondo, fazendo arranjos
e selecionando repertório para o novo álbum com previsão de lançamento no segundo semestre de 2009, Daniela experimenta neste
álbum canções que vêm vendo executadas desde o Carnaval como Oyá
por nós em parceria com Margareth Menezes e o Sol do sul em parceria
com seu filho Gabriel Póvoas; além de regravações como Tico tico no
fubá – esta em homenagem aos 100 anos de Carmen Miranda – O que
será, pout-pourri de canções de Dorival Caymmi, dentre outras. Com
arranjos de Alfredo Moura e Ramiro Musotto, a artista pretende
intitular o álbum com o nome de Canibália.
Assim, Daniela Mercury manifesta sua expressão afirmando
categoricamente que a nuclearidade do seu trabalho “é nascida e inspirada na música dos blocos afros da Bahia. O que eu faço é axé, um
gênero ainda novo que alcançou respeito nacional e internacional e
ainda está em fase em construção, portanto, aberto a novas influências” (araújo, 2006. p. 40). Neste sentido, as negociações apontadas
entre o perfil singular desta intérprete e as instituições/estruturas
por onde transita(ou) podem servir para compreender o caráter sutil
e difuso da relação entre singularidade e coletividade, bem como o
cenário do Carnaval e seus desdobramentos na discussão, tanto no
que se refere às práticas artísticas quanto sobre práticas sociais em
âmbito mais geral.
Como o Carnaval pode se configurar como ambiente para negociações simbólicas que, por sua vez, podem acontecer a partir de diversos
gêneros da cultura pop – afro, reggae, mpb, frevo eletrizado, eletrônico, dentre outros –, Daniela pode ser considerada, neste ambiente,
como uma estrela lunar. Este brilho necessita de plena escuridão para
se destacar, para que seus contornos traçados de forma detalhada
em performances corporais e vocais cheias de técnica e vigor possam
efetivamente brilhar em luz e espaço milimetricamente afinados,
cujo foco é a própria estrela. Por outro lado, a lua pode se configurar,
de maneira metafórica, num referencial rico e múltiplo, cujas fases
podem refletir momentos singulares que de maneira hologramática,
podem refletir as partes cuja soma é muito mais que o todo.
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Daniela é um mito midiático que, através de suas práticas artísticas,
pode se configurar como referência no quadro de representações da
sociedade baiana/brasileira contemporânea. Neste sentido, as novas
configurações musicais presentes de forma cada vez mais emblemática
e transformadora em sua obra assinalam o redimensionamento da dinâmica cotidiana na cidade do Salvador, não só no período específico
da festa carnavalesca, como na reconfiguração de textos/tessituras em
torno das quais se organiza o ethos baiano/soteropolitano.

Margareth Menezes: a força que vem da Terra
A minha pele de ébano é
a minha alma nua
(Lazzo e Gileno Félix)

Nascida na Cidade Baixa, precisamente no bairro da Boa Viagem, em
1962, Margareth Menezes, filha de Dona Diva e Seu Adelício, com 4
irmãos – Aline, sua vocalista, César, produtor musical, Rita e Osmar,
percussionista, contabiliza 14 turnês internacionais e 8 trabalhos
lançados (ivanov, 2005). Transitando pela música desde criança, sob
influência do avô paterno, dos tios e do pai que cantava jovem
guarda, Margareth também se diz influenciada pelas serenatas que
aconteciam nas imediações da sua casa, além de ter cantado no coral
da Congregação Mariana da Boa Viagem. Afirma também que seus pais
adoravam forró. Aos 15 anos, recebe da mãe um violão de presente,
envolvendo-se cada vez mais com a música.
O teatro também foi muito importante para a sua performance
no palco. Começou a se exercitar na Escola Luis Tarquínio, ainda na
Cidade Baixa, onde se formou em Artes Gráficas, indo depois para
o teatro amador. Diz a intérprete, para Ivanov (2005): “Todas as
coisas que eu aprendi no teatro eu uso no palco. No teatro, aprendi
a ter domínio de palco, concentração, elaborar repertório, direção.
Dirijo meus shows”. Afirma ainda que os personagens que encenava

306

as_donas_do_canto.indb 306

A Singularidade das Intérpretes

10/5/aaaa 10:24:00

tinham que cantar sempre alguma coisa. Entretanto, por força dos
compromissos com a música, o teatro viria a ser relegado. Margareth
ganha em 1985 o Troféu Caymmi de melhor intérprete com o show
Banho de Luz – registrado num disco duplo coletivo com os demais
ganhadores. Em 1987, ganha o troféu de melhor show. Entretanto,
segundo palavras da intérprete, “o primeiro registro de verdade
aconteceu em 198737” quando gravou Faraó – também gravada pela
Banda Mel – tornando-se então um divisor de águas em sua carreira.
Gravada juntamente com Djalma Oliveira, este samba reggae era tocado inicialmente pelos blocos afro, já misturando a percussão com
instrumentos eletroeletrônicos.
Ainda na década de oitenta, era pequena a sua participação no
ambiente do Carnaval de Salvador. Antes mesmo de gravar Faraó,
o que lhe proporcionou visibilidade no mercado da música baiana,
Margareth participa como backing vocal da banda de Sarajane, e logo
após puxa o bloco 20v e o Simpatia quase amor, formado por hóspedes
do hotel Meridien. Entretanto, só em 1998 Margareth sai com um trio
independente, patrocinado na época pelo Banco do Estado da Bahia
– baneb. Com o trio todo prateado, ladeado por homens seminus
pintados também de prata, numa alusão ao futurismo, Margareth
consegue uma grande repercussão na mídia local levando seu som
afropop, reunindo um repertório com muito samba reggae, funk, soul
e mpb.
Margareth destaca também como um grande divisor de águas em
sua carreira de intérprete seu encontro com Gilberto Gil em 1989 no
Rio e em São Paulo, além do seu momento de maior visibilidade no
mundo através do convite feito por David Byrne38 para abrir o seu
show – Rei Momo – pelo mundo, totalizando 42 shows entre Estados
Unidos, Japão e Europa. Além dessas participações com artistas de
renome, que de alguma forma ajudaram a impulsionar sua carreira,
Margareth destaca como um fato inesquecível em sua carreira “ter
ficado 11 semanas em primeiro lugar na World Music americana com o
disco Elegibô. Esse disco foi lançado em 25 países” (prestes; cancini,
2005, p.36).
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São 10 álbuns lançados e 2 dvds. O primeiro dvd é lançado pela
Som Livre em 2004: Margareth Menezes ao vivo no Festival de Verão,
que recebe o dvd de ouro. O segundo é lançado pela emi Music em
outubro de 2006, Brasileira ao vivo: uma homenagem aos 20 anos de
samba reggae.
Podemos observar a influência em Margareth da música e do
teatro do próprio bairro ao qual ela se reporta, sempre de maneira
carinhosa e respeitosa, convivendo com a comunidade local, seja na
escola, na comunidade religiosa, através da congregação Mariana da
Boa Viagem, ou mesmo pela sua localização; é o ponto de saída e retorno da procissão do Nosso Senhor dos Navegantes. Sua ligação com
o mar é fundamental para a construção do habitus primário (bourdieu, 1991) para o cotidiano desta intérprete. A Cidade Baixa39 parece
ter vida própria e, de certa maneira, se diferencia da Cidade Alta pelo
modelo de tradicionalidade, familiaridade e religiosidade impressa
na sua arquitetura, em suas tradicionais igrejas, com suas festas sincréticas tais como a do Bonfim, a da Boa Viagem e mesmos aquelas
cada vez mais combalidas, como a de Santa Luzia, da Conceição e da
Ribeira, etc. O bairro ainda carrega a tradição de aos domingos ainda
se colocarem cadeiras à frente da porta para se apreciar o movimento
dos transeuntes que passam na avenida Beira Mar, ou que vão tomar
sorvete na tradicional Sorveteria da Ribeira. As regatas e saveiros
atracados conservam ainda hoje sua condição de uma “cidade” próxima do mar, não acompanhando, portanto, o crescimento urbano
a partir dos anos sessenta com o surgimento das avenidas de vale,
construção de diversos shoppings centers ou mesmo um acesso rápido
ao aeroporto, rodoviária e demais vias de acesso à saída e entrada da
cidade. Isto sem falar na proximidade com a Suburbana, pista que dá
acesso aos demais pontos periféricos da cidade, cuja ligação se fazia
principalmente pela Viação Férrea Federal Leste Brasileira e pelas
canoas e saveiros.
Assim, abrir mão do convívio em família aos 18 anos para morar
com artistas na Cidade Alta, e poder seguir a carreira inicialmente
de teatro, foi um passo importante para Margareth, no sentido de
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buscar um diálogo com o que havia de mais expressivo acontecendo
no cenário local, como grupos de teatro, a música de forma mais
profissional e o convívio em teatros e bares da Cidade Alta, que de
alguma maneira lhe oportunizou uma visibilidade maior. Bares como
Banzo, no Pelourinho; a Orquestra de Vivaldo Conceição, no Circo
Troca de Segredos; a participação no grupo de teatro Amora lá em casa,
de Shirley Pinheiro e Antônio Moreno; e o Troféu Caymmi foram passagens importantes na constituição do perfil desta intérprete que
encontra um terreno bastante fértil para semear e colher sonoridades
musicais e performances teatrais na construção de sua trajetória.40
Seu primeiro álbum – Margareth Menezes –, gravado em 1988
pela Polydor, lhe rende o título pelo Troféu Imprensa do canal de tv
sbt de melhor intérprete, bem como uma série de shows em Buenos
Aires, representando a Bahia. Entre as canções deste primeiro álbum,
destacamos Elegibô e Tenda do amor (Magia).
Entre as três artistas destacadas nesta pesquisa, Margareth foi
a primeira a tentar alçar voo nacional e internacional no sentido de
ocupar espaços da mídia. Contabiliza aproximadamente 20 turnês
em sua trajetória internacional. Autodenominando-se afropopbrasileira – uma mistura de ritmos de raízes afrobrasileiras misturando
sonoridades pop mundiais como o rock, o reggae, o funk e o samba
reggae, dentre outros, Margareth pontua desde o primeiro álbum
o diálogo com a mãe África e a ancestralidade, como podemos ver
na canção Uma história de Ifá (Ejigbô), de Ythamar Tropicália e Rey
Zulu; na canção Muzenza, de Edil Pacheco e Paulo César Pinheiro; e
na canção Planeta África Brasil de Paulo
Debétio e Paulinho Resende, dialogando com o ancestral e com o
cósmico, mais precisamente com as forças da natureza – terra, água e ar,
que pode ser observada também através das canções Correnteza do amor,
de Cardan Dantas, e Natureza mãe, de Djalma Oliveira e Tonho Matéria.
Mais dois grandes sucessos podem ilustrar o seu primeiro álbum,
que leva o nome Margareth Menezes, o já citado Uma história de Ifá e
um hit que se perpetua: Alegria da Cidade, de Lazzo e Jorge Portugal,
já citada em outra seção.
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Em 1989, a intérprete lança seu segundo álbum – Um canto pra
subir. Este álbum é lançado em mais de 25 países pelo selo americano
Mango/Islands Records, da gravadora Polygram. Neste mesmo ano, a
intérprete assina contrato com a gravadora inglesa Polydor. Diante
das diferentes temáticas abordadas nas canções que interpreta, notamos aí uma preocupação com o lugar do étnico – das diferenças na
sua fala, em canções como Marmelada:
No começo desilusão
Mais tarde dor no coração
E depois vinha a certeza
De passar mais uma noite num alçapão
Em vão, em vão
[...]
Púna-púna naná negro!
Puna-púna nana negro!
Amaha-amaha negro!
E jaz na lama jaz
Tem mais, tem muito mais
[...]
Nunca se deixe nunca confundir
Nunca se deixe nunca se enganar
Nunca se deixe nunca se iludir
Nunca se deixe teleguiar
Marmelada, “tô comendo nada”
Marmelada, “tô comendo nada”
Um canto pra subir. Margareth Menezes: George Décimus, versão Vilator
Valakiá (1989).

Esta canção se reporta a um lampejo de esperança de um futuro
melhor, ao mesmo tempo em que é importante a reflexividade do
agente (giddens, 1991) no sentido de perceber o subtexto de quem
fala. Assim:
310
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Nunca se deixe se subtrair
Nunca se deixe se descontrolar
Nunca se deixe se substituir
Nunca se deixe se desinformar...

Outras canções deste mesmo álbum que dialoga com preocupações étnicas são Negro Menino (Lazzo e Gileno Félix) e Negra Melodia
(Waly Salomão e Jards Macalé), bem como Maravilha morena (Jorge
Portugal e Roberto Mendes). Também neste álbum Margareth já
dialoga com o cósmico em canções tais como Hino das águas (Buziga
e Haroldo Medeiros).
Águas dos rios, braços do corpo mar
São simplesmente águas
Em suas profundezas
Poços e pérolas
Ondas, a reação das águas
Movidas por força do vento
É demais
Onde as águas deságuam no pranto
De um povo sofrido
São simplesmente águas
Chuvas banhando a terra
Favorece ao lavrador
Homem do campo de mãos calosas
Agradece ao criador
Águas dos lagos dos vales dos mares
Das poças dos rios e bicas
Água caída parada
Água doce ou salgada
[...]
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São águas que brotam dos olhos dos recém-nascidos
Águas que sustentam o pão das pobres lavadeiras
Olhem estas pobres mulheres o que ganham
Mal dá para comer
Hino das águas. Buziga/Haroldo Medeiros (1989).

Sua preocupação em retratar o socialmente excluído também se
faz presente no decorrer do seu discurso, que de certa maneira pode
ser minimizado pelo contato com o cósmico. Outro grande sucesso
deste álbum é a canção Ifá41, um canto pra subir.
Se é batifum de fé (e é)
Ijexá canto pra subir
Pra casa do senhor
Rumpi, ele é agogô
Sim, sim, sim eu vou
Eu vou, eu vou
Sim eu vou
Caminhando andando sem parar
Eu sei de onde vim
Pra mim todo mato é caminho
Se questão de adivinhar
(E é)
Clarear a vida de Kelé
Um homem e a mulher...
Ifá, um canto pra subir. Vevé Calazans e Walter Queiroz. (1989).

Prá encerrar este álbum, outra canção que retrata o universo afrobrasileiro é Tenda do Amor: magia (Carlos Pita). Diz assim:
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Moro numa cidade azul
Bem pra cá do Equador
Sou guerreira sou Caribe
Eu sou magia, eu sou magia
Africana Apofundá
Rastafari Olodum
Sou da tribo eu sou mais um
Eu sou magia, eu sou magia
Mexe na dança que eu quero inventar
Mexe no gozo da tenda, Olorum
Zanzibar do mar do amor
Afluente do prazer
Sou ioruba e male
Eu sou magia, eu sou magia
Trança de Deus do Ifá
Um colar de pedra e cor
Sou da raça eu sou o amor
Eu sou magia, eu sou magia
Tenda do amor:magia. Carlos Pita (1989).

Nesta canção, Margareth se localiza espacialmente, delimitando
seu território, sua origem, e sua força de guerreira que vem dos povos
Yorubá e Malê.
Gostaríamos de pontuar a noção do étnico presente na obra de
Margareth, a partir da noção de stigma em Goffman (1963), que mapeia
o conceito em três fases situadas historicamente. Ainda antes da Era
Cristã, referia-se a um desvio. Na Idade Média, dois níveis de metáfora
podem ser apontados: sinais corporais de graça divina e por distúrbio
físico. Na atualidade, “o termo é amplamente usado de maneira um
tanto semelhante ao sentido literal original, porém, é mais aplicado à
própria desgraça do que a sua evidência corporal” (p.11).
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O étnico pode soar culturalmente “apoiado sobre o suporte fenotípico” (moura, 2001). Para o autor, o étnico se constitui não de
forma unicamente genética, mas da maneira como é delineado, principalmente pelo elemento branco, supostamente ou pretensamente
ocidental, também pelo pátrio de uma província. Assim, não só pelo
fenótipo, mas pelo lugar de onde se origina o étnico, o estigma se
imprime praticamente de forma irreversível, tomando assim uma
predisposição para um discurso vitimizado da pessoa estigmatizada,
que busca se corrigir baseada em modelos hegemônicos, seja em
comportamentos, na estética, no discurso ideológico, para com isso
galgar reconhecimento da forma como os indivíduos ditos “normais”
o identificarão e o reconhecerão.
O fenômeno da incerteza pode ser um importante fator nesta
interação, na medida em que não se pode prever “aquilo que os
outros estão realmente pensando de si” (goffman, 1963, p. 23), de
maneira que comportamentos tanto agressivos ou retraídos podem
ser frequentes, tornando por vezes a interação angustiada ou ainda
tímida para ambos os casos. Por outro lado, o estigmatizado pode se
configurar como representante dos seus pares com um pouco mais de
oportunidade de se expressar, tornando-se com isso mais conhecido
ou mais relacionado que os seus companheiros e podendo, assim, ter
poderes de representar a sua categoria .42
A predisposição para a autocompreensão é outro fator presente
nos ditos indivíduos “normais”, diante do estigmatizado; ou ainda,
pode-se considerar um conjunto de indivíduos também “estigmatizados” no que se refere a outros estigmatizados (homossexuais, artistas
marginais, dentre outros), ou ainda, os “informados” (jornalistas,
políticos, intelectuais), que podem considerar o estigmatizado uma
pessoa comum. Ou seja, o estigmatizado aceito pelos “normais” pode
fornecer um modelo de “normalização que mostra até que ponto podem chegar os normais quando tratam uma pessoa estigmatizada
como se ela fosse igual” (goffman, 1963, p. 40).
Por outro lado, o esforço constante do estigmatizado em se apresentar como uma pessoa comum, mesmo carregando impresso no
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seu corpo o estigma, pode ser amenizado pelo símbolo de prestígio
que tem o poder de despertar a atenção e o reconhecimento dos
“normais” diante do estigma. Assim, Margareth pode se considerar
entre os “estigmatizados” e os “normais” reconhecidamente uma
pessoa “normal”, contanto que traduza em seu trabalho artístico uma
correspondência ao seu fenótipo, por vezes de forma estereotipada.
Neste sentido, depoimentos de artistas convidados e contratados da
intérprete em shows e álbuns lançados revelam uma visão, ainda que
velada, do estereótipo.
Observemos o depoimento de Fernanda Abreu sobre Margareth
Menezes.
Margareth é uma mulher muito autêntica, eu acho que ela
é a personificação. O que eu acho bacana é que no Brasil às
vezes existe um preconceito muito grande, um racismo com o
negro. E o negro tem tanta facilidade de chegar na mídia, nos
grandes veículos, quanto uma branca, bonita etc. E a Margareth
eu acho que é bacana, não só a Margareth, mas por exemplo,
o Cidade Negra, o Garrido, e tal. Eu acho muito importante
que os negros tenham tanta importância como Margareth está
tendo agora na mídia e na música brasileira. [...] A música dela
ultrapassa fronteiras porque ela é muito moderna também, é
uma pessoa muito antenada e sintonizada com as coisas que
acontecem no mundo. Mas me parece que traz na essência
dela uma raiz muito profunda da identidade brasileira, da coisa
do negro, do que é que o negro trouxe de bom pro Brasil, que
foram coisas muito importantes, muito impressas na cultura
brasileira de maneira definitiva, mas que a gente percebe que às
vezes fica uma coisa escamoteada, e vira uma coisa do branco.
E eu acho que a Margareth traz isso no palco. Eu acho que a
Bahia ta mostrando assim que o que eu acho legal é que as
pessoas dizem: Ah, a Bahia é axé, Carnaval, eu acho isso uma
redução, mas isso não é só na Bahia. Ah, São Paulo é a cidade
da garoa, o Rio é samba... (ABREU, 2005).

Assim, a pele de ébano de Margareth soa compatível com o modelo plasmado da intérprete étnica, que é reconhecida pelos “nor-
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mais” como sua representante maior, bem como entre seus pares,
que a utilizam como modelo de gerenciamento e negociações entre
os “normais”. O depoimento da intérprete pode servir para ilustrar
atitudes de ocupar também este espaço do Carnaval e do artista
empreendedor.
A questão do mercado aqui na Bahia é 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 maturidade. Todo mundo perceber que existe coisa
boa pra gente fazer, que a gente tem um filão interessante, que
ninguém dominava, e o que é que precisa (MENEZES, 2005).

Este espaço, entretanto, ocupado por Margareth no Carnaval, se
configura ainda para a artista de forma efetiva só a partir de 2000,
quando da criação do Bloco Os Mascarados, que teve o seu embrião
no desfile no Carnaval de comemoração dos 450 anos da cidade do
Salvador, sendo o desfile patrocinado pelo Governo da Bahia.43
Voltemos em linhas gerais a traçar o percurso desta intérprete
no seu terceiro álbum, Kindala44, lançado pela Polygram em 1991,
que inicia turnê em São Paulo. No ano seguinte, leva em turnê este
show para os Estados Unidos, Europa e Japão. Neste álbum, a artista
se apresenta já na capa de forma pintada como se fizesse parte de
alguma tribo africana, com os lábios realçados por tinta vermelha.
A canção Kindala, que dá título ao álbum, é uma parceria de Lazzo e
Capinan. Os temas étnicos estão presente nas canções Negro nagô, de
Luís Bacalhau, e Brilho de Beleza, de Nego Tenga, que se misturam com
os temas ancestrais presentes na regravação do seu primeiro sucesso,
Faraó, de Luciano Gomes; Uma história de Ifá, Depois que o Ilê passar,
de Miltão; e Deus do fogo e da justiça, de Carlinhos Brown.
Entre sucessos já conhecidos do público, Margareth regrava Fé
cega faca amolada, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, e Mosca
na sopa, de Raul Seixas. Entretanto, mais um sucesso na voz da artista
se plasma com a canção Me abraça, me beija, de Jimmy Cliff, Lazzo
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e Gileno Félix, cuja letra aponta para o encanto presente no corpo
e na voz de uma pessoa que foi levada pela onda do mar. Mais uma
vez fazem-se presente os elementos da natureza, particularmente a
água (do mar).
Seu quarto álbum, Luz dourada (1993), é lançado também pela
Polydor. Dentre as canções contidas no repertório podemos destacar
Vou mandar, de Fôca; Raça negra, de Dito e Jorge Zarath, que diz: O
grito da terra se expande por todo universo / no verso da mão calejada
que afaga o rebento / o amor relampeja quebrando a semente da guerra /
sagrada é a força da terra brilhando num só pensamento. Nestes versos,
podemos observar a síntese do seu discurso impregnado de mensagem de justiça para um planeta que clama por atenção, além da
presença do étnico. Na canção que dá nome ao álbum, Luz dourada,
do compositor tocantinense Juraildes da Cruz, a mensagem se repete
numa comunhão do ser humano com a natureza: Quando é tempo de
chover / se alegram flores, bichos, gado / eu ainda hei de ver /o mundo
sem guerras, de homens honrados / então sairei por aí / de pés no chão,
despreocupado / sou menino, sou guri / tupy guarani, dourado. Ainda
neste álbum, podemos observar a presença do compositor e cantor
Lenine, na canção Olho no Farol, e Caetano Veloso, em Chegar à Bahia;
a produção da intérprete como compositora se faz presente através
das canções Vai mexer, Mar de amor e Até rir o mar.
Em 1996, Maga lança seu quinto álbum, Gente de festa, já pela gravadora Warner Music, contando com a participação de Maria Bethânia
na canção Sou Araketu, de Evany; grava também Ilê que fala de amor, de
Fôca e Gilberto Timbaleiro, presente até hoje em seu repertório, além
da regravação de Vestido de prata, de Jorge Alfredo, que revela uma
baiana com novos signos que pode ser observado nos versos: Precisa
fazer pra baiana um vestido de prata... Presentes também no repertório
deste álbum estão composições da intérprete como Reggae a vida e
Requebra no vatapá, uma versão da canção Panamá, além de Caetano
Veloso como participação especial.
O ano de 1999 traz mudanças no Carnaval de Salvador num evento
especial pelos 450 anos da Cidade, promovendo um desfile de fantasias,
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trazendo a alegoria dos antigos carnavais ao som do seu trio elétrico,
também alegórico. Este acontecimento resultou na criação do bloco
Os Mascarados em 2000, tornando-se um sucesso não só dos foliões
baianos ditos moderninhos, mas também pelos artistas famosos que
“aproveitam” o Carnaval da Bahia para um pouco mais de visibilidade
na mídia do Centro-sul. A recíproca, entretanto, é verdadeira.
Seu sexto álbum, Afropopbrasileiro, gravado em 2001 e lançado
em 2002, cinco anos depois do Gente de festa, foi produzido por
Carlinhos Brown e Alê Siqueira e distribuído pela Universal Music.
Neste álbum, por orientação do próprio Brown, Margareth explora
mais a sua dimensão de compositora, gravando de sua autoria as
canções Preciso, Moderninha, Despertar (preconceito de cor), Pelo mar
lhe mando flor e a parceria com Brown para a canção Nego doce. Além
da presença de Brown em quase todas as faixas como percussionista,
Margareth fecha o álbum com participação preciosa de Daniela e Ivete,
que dividem os vocais com a artista no samba Cai dentro, de Paulo
César Pinheiro. Entretanto, quem mais uma vez coloca um hit no
mercado da música é Brown, com a canção Dandalunda na voz de
Maga, que volta a se tornar sucesso de público e execução nas rádios,
ganhando o troféu Dodô e Osmar de melhor música do Carnaval 2003.
O Afropopbrasileiro45 é lançado pelo selo da artista Estrela do Mar em
2002 e distribuído pela Universal Music.
A Margareth compositora aparece neste álbum, particularmente
nas canções Pelo mar lhe mando flor, que diz:
Toda essa água sagrada não importa a fonte de onde brotou
Água, pureza divina, fina, cristalina é benção do amor
Nossa senhora do reino das águas vem lavar as mágoas desse orador
Ê Bahia, pelo mar lhe mando flor
[...]
Nasce nos olhos da gente, corre pela face imitando um rio
Água mistério profundo, tesouro abundante do nosso Brasil
Dona que banha meu corpo e me limpa e lava as chagas de nosso
senhor
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Ê Bahia, eu pelo mar lhe mando flor
Pelo mar lhe mando flor. Margareth Menezes (2002).

Numa apologia ao elemento água, tema já presente nos álbuns anteriores, a intérprete/compositora clama pela força e poder curativo
deste elemento que tem a Bahia como localidade deste clamor; a fonte
de onde brota esta água não importa, mas sim o seu poder curativo
que tanto pode vir da água doce, quanto da água salgada.
Na parceria com Brown para a canção Nego doce, Margareth brinca
com os sabores presente no nego doce que a água do mar lhe trouxe, já
que a água do mar é salgada:
Vem nego doce
Vem que o que eu tenho
É pra te dar
A água do mar lhe trouxe
Nego doce
Vem me namorar
Nego doce. Carlinhos Brown e Margareth Menezes (2002)

Ainda neste mesmo álbum, na faixa Desperta (preconceito de cor),
a intérprete/compositora retoma o discurso da etnicidade de forma
que podemos compreender pelo viés da noção de estigma (goffman,
1963), utilizando como pano de fundo sentimentos de amor e ódio,
seja pelo outro, seja pelo mundo, bem como a noção de identidade/
diferença.
Por preconceito de cor você perdeu esse amor
Você parou a canção que tocou no coração
[...]
Não é porque eu sou preto que todo mundo é preto
Não é porque eu sou branco que todo mundo é branco

As donas do canto

as_donas_do_canto.indb 319

319

10/5/aaaa 10:24:01

Não é porque eu sou índio que todo mundo é índio
Por preconceito de cor morrem todo dia mil
A fome, a violência, descaso e impaciência
Há ódio a cada segundo, se afunda mais esse mundo
[...]
Por preconceito de cor, se é pobre já é ladrão
Mas o doutor que roubou nunca vai para a prisão
Policial matador tem preconceito de cor
Por preconceito de cor se espalha a ignorância
Não se oferece ajuda, outros perderam a esperança
É tanto tempo perdido e um Deus pai esquecido
Desperta: preconceito de cor. Margareth Menezes (2002).

Com o álbum Tête-à-Tête, lançado em 2003, Maga sedimenta
sua carreira em Salvador ao gravar este álbum ao vivo na Concha
Acústica do Teatro Castro Alves em dois dias, com um público recorde
de 11.000 pessoas. A gravação contou com as participações especiais
de Carlinhos Brown e da banda Cidade Negra e o álbum saiu pelo
selo da artista, Estrela do Mar. Regrava sucessos de álbuns anteriores
como Alegria da Cidade, Pout pourri de samba reggae, Marmelada, Faraó;
além do pout pourri sempre presente no desfile de abertura do bloco
Os Mascarados: a Noite dos Mascarados, de Chico Buarque, e Eu quero
botar meu bloco na rua, de Sérgio Sampaio. De canções inéditas, grava
Vitalunda, de Brown; Jeito Cativo, de Bira Marculino; Chuviscado, de
sua autoria; e Toté de Maianga, de Gerônimo e Saul Barbosa, que se
torna o novo sucesso da intérprete.
Seu primeiro dvd, gravado no Festival de Verão realizado em
janeiro de 2004, integrando a programação de sua sexta edição, traz
como convidados Alcione e a bateria da Escola de Samba Estação
Primeira de Mangueira. Com direção geral de Aloysio Legey e direção
artística de Márcio Meirelles, direção musical de Adson Santana, distribuido pela Som Livre, e com um repertório eclético que contempla
compositores locais, nacionais e internacionais, além de inúmeros
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pout pourris e dos sucessos de sua trajetória; a intérprete mantém o
diálogo com o telúrico em canções como Do mar, do céu, do campo, de
Belchior; da ancestralidade africana presente em toda a sua trajetória,
em canções como Toté de Maianga, de Gerônimo e Saul Barbosa; Odé
negrume da noite, de Paulinho do Reco e Cuiuba; Cavaleiro de Aruanda,
de Toni Osanah; Uma história de Ifá (Elegibô), de Ythamar Tropicália
e Rey Zulu.
O diálogo com a etnicidade está presente nas canções Alegria da cidade (Lazzo e Jorge Portugal), Depois que o Ilê passar (Miltão) e Eu sou
negão (Gerônimo); e da mpb presente nas canções que impreterivelmente abre o desfile dos Mascarados. De sua autoria, interpreta Preciso
e a emblemática Passe em casa, presente no álbum dos Tribalistas em
parceria com Arnaldo Antunes, Marisa Monte, Carlinhos Brown.

Maga: o senso de justiça
Por preconceito de cor, se é pobre já é ladrão
Mas o doutor que roubou nunca vai para a prisão
(Margareth Menezes)

Margareth passou cinco anos sem lançar um álbum e, segundo
ela mesma afirma, não parou de trabalhar durante este período.
Entretanto, por mais que seu discurso acerca do seu “lugar” no ambiente da música baiana se constitua pela relação com a ancestralidade
africana e o pop, Margareth refuta o rótulo de cantora de axé music,
considerando-o reducionista para o seu trabalho, não se configurando
assim numa intérprete de axé music com as características estigmatizadas pela grande mídia.
O discurso capturado pela fala de Margareth pode retratar uma
forma de ver o mundo com otimismo, respeito e justiça. Diz ela em
entrevista à revista GoWhere Bahia:
Eu penso assim, o que eu não quero para mim eu não quero
para os outros. Respeito é uma coisa primordial, independente-
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mente se ela é branca, preta, azul ou rosa...Mas também tem o
contrário. Se a pessoa afrontar, você tem que revidar no mesmo
nível (IVANOV, 2005, p. 20).

Adepta da religião espiritualista como lastro no enfrentamento
de dificuldades de diversas naturezas, a fé é o seu alicerce na busca
da paz interior. Quanto ao candomblé, em entrevista à revista Raça
Brasil, diz ela:
Não sou do candomblé diretamente. Mas tenho respeito e faço
as minhas reverências. Candomblé é uma religião milenar e, se
está há tanto tempo aí, vivo, alguma coisa tem. O que me atrai
na religião é a ligação com a força da natureza, isso é muito
importante. (CAMPOS, 2005, p.61).

Ao ser questionada sobre o fato de sua música trazer muito da
religião de origem africana, Margareth responde: “Essa é uma relação
mais cultural. Canto porque faz parte da realidade, da cultura e da
formação do povo brasileiro” (campos, 2005, p. 61). Parece haver
uma preocupação da intérprete em separar o que personaliza em sua
voz e o que ela segue enquanto crença. Ainda na mesma entrevista,
percebe-se uma preocupação em delimitar o seu trânsito entre o que
canta e o que crê. Como exemplo, a canção Dandalunda, do álbum
Afropopbrasileiro, que provocou sua retomada à cena artística com
mais vigor.
Seu zumbi é santo sim que eu sei
Caxixi, agdavi, capoeira
Casa de batuque e toque na mesa
Linda santa iansã da pureza
Vira fogo, atraca, atraca, se chegue
Vi Nana dentro da mata do Jejê
Brasa acesa na pisada do frevo
Arrepia o corpo inteiro
Coquê
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Dandalunda maimbanda
Coque
Dandalunda. Carlinhos Brown (2001).

Sobre esta canção, diz a artista, ainda ao repórter da Raça Brasil:
Na música Dandalunda, de Carlinhos Brown, ele conta a história
do Candeal e de um terreiro das duas nações, Angola e Ketu, o
que é muito raro. Dandalunda é uma representação de Oxum
que pertence ao legado de Angola, que é a rainha do ouro, do
mineral, que mora na cachoeira. Tudo isso foi Brown que me
contou. É uma música linda, com uma força e energia muito
grande. Essa composição acabou resgatando um pouco dessa
linguagem dentro da música baiana. (CAMPOS, 2005, p.61).

Margareth faz questão de ressaltar a fonte que lhe informou a
origem de Dandalunda: seu próprio autor. Assim, escolhe interpretar uma canção mais por proximidade cultural do que por fé no que
está contida na letra. Neste sentido, a busca pelo diálogo com a sua
cultura é unicamente artístico; não uma questão de crença, mas sim
de respeito.
É uma constante nas entrevistas coletadas das intérpretes uma
preocupação em se autodenominar uma cantora de mpb ou mesmo
afropopbrasileiro. Diz: “Muitas pessoas têm a visão de que todos da
minha geração são cantores de axé music. Canto afropopbrasileiro e
o que está presente na minha música são as misturas de raiz com o
contemporâneo” (bastos, 2005, p.1).
Assim Margareth define o rótulo que a consagrou, negando que
no rótulo de axé music está contido todo este caldeirão sonoro de
influências caribenha, africana, latina e brasileira. Na busca de definir
um rótulo para a sua música, Maga utiliza a tradição da religiosidade
africana com a sonoridade/efemeridade do pop contemporâneo,
também retratada no seu último sucesso do Carnaval de 2004, Toté
de Maianga (Saul Barbosa/Gerônimo):

As donas do canto

as_donas_do_canto.indb 323

323

10/5/aaaa 10:24:02

Vinha passando pela Mata Escura
No bate folha ouvi uma canção
Que é pro santo poder sair da aldeia
E pra chamar o ancestral dessa nação
Com o balanço do mar eu vim
Com o balanço do mar eu vou
E a inkisse que vovó me ensinou
Eu vou cantar pra chamar o meu amor
Toté, toté de maianga
Maiangolê
Toté de maianga. Saul Barbosa e Gerônimo (2004).

Seu discurso carrega em seu cerne uma religiosidade de origem
africana singular, não sendo de entendimento direto, por vezes, de
alguém que não mantenha familiaridade com o meio do candomblé.
Neste sentido, as tradições que de certa forma são reportadas nestas
canções podem ser “essencialmente um processo de formalização e
ritualização, caracterizado por referir-se ao passado, mesmo que apenas pela imposição da repetição” (hobsbawm; ranger, 2002, p.12).
O místico, particularmente nos moldes afro-baianos, se configura na
estética musical de Margareth de forma bastante presente, reforçado
pela sua voz forte e marcante, com uma sonoridade vocal posterior
no que se refere à ressonância, imprimindo por vezes um canto gutural e “escuro”, muito particular e próprio para o estilo musical que
a consagrou.
Desde o início de sua carreira, computada a partir do sucesso
do samba reggae Faraó, que celebrou 20 anos de carreira em 2007,
Margareth trilha uma estética afropopbrasileira, cuja negação de proximidade com o axé, que também bebe na mesma fonte, pode soar
por vezes como mágoa e desprezo, ou mesmo estigmatizada pela própria intérprete. Vejamos o que nos revela a artista numa entrevista
a Marcos Case, no jornal A Tarde, quando dos preparativos para a
gravação do dvd comemorativo dos 20 anos de carreira.
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Quando o axé estourou, eu não tive a mesma projeção que os
outros baianos exatamente porque não era o tipo de música
que fazia. Essa é a minha diferença, eu sou realmente diferente
dessa leitura. Porque nem tudo que se faz na Bahia é axé music
só por ser dançante e ter percussão. (CASÉ, 2006, p.4).

Neste sentido, a intérprete não se sente representada e nem
representando o que se convencionou denominar axé music, diferenciando-se assim deste caldeirão sonoro e híbrido que é a música feita
na Bahia, rotulada de axé music pelos críticos de jornais de forma
quase sempre pejorativa, nos primeiros anos. Assim, Margareth se
autodiferencia deste modelo criticado pela imprensa, distanciando-se
desta carga pejorativa e imprimindo para si como o “outro” deve
reconhecê-la, e não como o “outro” efetivamente a vê.
Em entrevista com o público na gravação do dvd comemorativo
dos 20 anos de carreira, o reconhecimento apontado em sua grande
maioria pela audiência se referia à dificuldade encontrada pela intérprete em ocupar o “seu” espaço, ou ainda, um reconhecimento
pela mídia nacional, principalmente a Rede Globo, no que se refere à
participação em sua programação musical, bem como à execução de
suas músicas nas emissoras de rádio. Assim, o discurso assinalado
pelo público entrevistado aponta para o reconhecimento pela grande
mídia do talento de Margareth como representante não da axé music
nos moldes em que foi se constituindo perante a mídia, mas do samba
reggae – “sua” representante de direito, por ter sido a pioneira em
plasmar sua voz/corpo/performance num gênero reconhecidamente
calcado nas raízes afro/brasileiras. Sendo assim, a representante “autêntica” por direito se configura no discurso subliminar da própria
intérprete. “Fui a primeira a levar o estilo para o resto do país e fora
dele. A minha carreira se mistura com o desenvolvimento do samba
reggae”. (casé, 2006, p. 4).
Percebemos, eventualmente, no discurso de Margareth e no do
público que a acompanha, uma necessidade latente de apontar o reconhecimento da artista não unicamente pelos méritos artísticos, mas
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sim – e principalmente – pelo ato solidário de reconhecê-la como real
representante do samba reggae, como se somente uma negra pudesse
fazê-lo de forma autêntica, verdadeira.
Por outro lado, ainda coletando opiniões acerca da trajetória da
intérprete no evento citado, de cada dez entrevistados, um verdadeiramente acompanhava a carreira da intérprete. Os demais foram
assistir ao show porque gostam de sua música, porque admiram sua
performance ou por curiosidade; não propriamente porque acompanham sua trajetória enquanto fã.
Margareth traça o início de sua trajetória a partir da gravação, aos
23 anos, do samba reggae Faraó, de Luciano Gomes, num primeiro
momento de ebulição do que se convencionou denominar axé music.
Margareth se aponta como sendo uma das pioneiras na gravação
deste “gênero”, afirmando que pouca gente tinha experimentado o
samba reggae como ele é. Tratava-se, contudo, de um momento de
ebulição na música baiana, creditando para si o pioneirismo de ter
sido a primeira intérprete a assumir como porta voz do gênero que se
formatava e ganhava fôlego no Brasil, mas que efetivamente explodiu
em termos nacionais com a ascensão e reconhecimento pela mídia e
pelo público brasileiro de Daniela Mercury, como representante deste
novo gênero.
Neste sentido, Margareth torna-se cúmplice dos elementos da
natureza e da batida do samba reggae, louvando a raça negra e proclamando temas marcados pelos elementos religiosos de origem africana.
A carreira da intérprete reflete hiatos significativos no que se refere à
aparição e registro em álbuns, sem, entretanto, deixar de dialogar ano a
ano com o global, como faz em turnês internacionais desde o convite de
David Byrne. Com um discurso por vezes carregado de ressentimento,
ao mesmo tempo em que de luta e desafios travados com o mundo
da mídia, Margareth vai aos poucos (re)conquistando novos espaços,
empresarizando sua carreira de forma cada vez mais profissional,
constituindo-se em um exemplo de obstinação e força impressa não
somente na voz, como também no discurso para atores que veem na
intérprete um modelo comportamental a ser seguido e admirado.
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Artistas que ao longo de sua carreira participaram de eventos
realizados pela produtora da intérprete, como o cenógrafo e diretor
gaúcho Gringo Cardia, que confeccionou o cenário do show de lançamento do álbum Pra você, comenta a respeito de sua performance:
Eu acho que o legal dela é essa força vital que ela tem na voz,
uma negritude. A força da voz dela é incrível, porque ela carrega a terra pela boca, entendeu? E eu acho que o bacana dela
é que ela traz essa cultura toda afro com um canto do pop, do
contemporâneo, de desfolclorizar o afro. [...] Eu acho que ela
carrega muito bem essa bandeira afrobaiana, para um lado do
contemporâneo, do moderno, do dia a dia. Então, isso é muito
bacana no trabalho dela, entendeu? (CARDIA, 2005).

Retomando a noção de étnico apontada por Moura, “Soamos
étnicos para os outros brasileiros, para os não brasileiros e para nós
mesmos porquanto somos o espelho contrastivo do si mesmo absoluto
que se pretendem os ocidentais” (2001, p.169).

Afropopbrasileira
Dandalunda maimbanda coquê
(Carlinhos Brown)

As formas sociais e estéticas impressas na obra de Margareth Menezes
podem revelar formas espetaculares impressas nas matrizes ancestrais que poderosamente se impõem no espaço do Carnaval na contemporaneidade baiana, de forma a revelar uma inquietação ainda
que tímida em beber em fontes do pop, bem como da mpb, como
relata a intérprete à autora:
Toda essa mistura que a gente tem, perpetuando essa ancestralidade, isso é que nos dá o diferencial do resto do Brasil, que
é o diferencial do mundo também. E a gente preserva isto. E
também tem a nossa influência externa, nossas misturas que a
gente faz. (MENEZES, 2005).
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Margareth acentua a ancestralidade como a matriz maior de suas
influências, bem como a Tropicália como “o coração de todas essas
expressões, de liberdade de modernidade que existe no Brasil”. Assim,
Margareth se consolida como uma intérprete reconhecidamente
como representante desta ancestralidade que para ela se resume no
sentimento afropopbrasileiro.
Transitando entre o “ancestral” e o moderno, a diferença substancial apontada por Margareth em relação à sua negação de fazer
axé music passa unicamente pela temática impressa em suas letras,
que se reportam em sua grande maioria aos elementos da natureza,
bem como às temáticas de cunho afro religiosos e étnico. Isto, entretanto, se mostra bastante difuso no seu álbum Pra você, gravado pela
Universal Music em junho de 2005. Aí, a intérprete se revela mais
romântica pop, que foge do que se convencionou denominar axé music,
afropop, samba reggae, dentre outros rótulos, a começar pelo encarte
do álbum, revelando uma Margareth “casual”, bem como nas letras e
nos arranjos, impressos por temáticas reportando-se ao amor, como
pode ser observado na canção Como tu, versão de Carlos Vivas com
participação de Ivete Sangalo, que diz: Nada existe parecido com as
estrelas assim como tu... Não há nada que eu queira como tu a vida inteira
[...] E as sete maravilhas reunidas não são como tu.
Na segunda faixa do álbum, o tema romântico continua com
uma voz suave na canção Versos do amor (Alexandre Leão e Manuca
Almeida), canção que fala de amor e dos encontros. Falei das flores,
falei dos sonhos, de tudo aquilo que a vida tem pra dar; na faixa Prá você,
de Saul Barbosa e Pierre Onasis, que dá nome ao álbum, Margareth
assume o samba exaltação, cujo tema gravita sobre o amor nos moldes
plasmados por intérpretes como Simone e Alcione. Diz ela: Me olha
assim comendo com os olhos e eu me derreto toda pra você, contrastando
com o reggae Miragem na esquina (Tom Deike e Esquisito). Nesta
última canção, o amor que desapareceu provoca uma miragem no
amor abandonado, que diz: Quando te encontrar, vai ser gostoso pra
valer, eu vou te amar com todo meu prazer. Já na canção Contra o tempo,
de Vander Lee, o tema telúrico/cósmico, como estrela e vento, retoma
a cena para compor a saudade do amor que se foi.
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O samba ufanista Boléia Brasil, de autoria da artista, passeia pelos
estados brasileiros numa clara homenagem à brasilidade, cheia de nuanças e idiossincrasias, que serve de ilustração para o amor que ficou
na terra natal. Atua dividindo os vocais com Cláudio Zoli na canção/
soul Só eu e mais você, de Vinícius Cantuária, e com declamação própria: Ainda há um pedaço de lua e um resto de estrela [...] Agora você está
em minha companhia [...] Ficar contigo depois que a onda passa, não penso
mais em nada, numa alusão a uma noite em que “amar é preciso”.
Mas é na última faixa do álbum, Abanaê, de Clóvis Cruz, Alain
Tavares e Gilberto Timbaleiro, um galope / ponto de macumba, uma
canção carregada de significados simbólicos que pode ser interpretado
pelos elementos da natureza vento e fogo – Abanaê, abanaê, abana.
Abana o fogo que é pro fogo esquentar... – que Margareth apresenta todo
o seu vigor vocal.
Neste álbum, Margareth busca novos diálogos musicais que possam ser absorvidos pelo mercado da música, de forma a poder transitar
em emissoras de rádio que têm o pop como marca. Entretanto, apresenta também a possibilidade de experimentar e criar independente
de rótulos. Vejamos o que nos tem a dizer a artista em entrevista a
Martins46 acerca do lançamento do álbum.
Este CD serve para eu expandir meu campo de ação e causar
surpresa às pessoas e a mim mesma. As pessoas tendem a me
enquadrar como uma artista que canta a Bahia com percussão.
Mas com esse disco eu estou resgatando a Margareth que
sempre gostou de cantar várias coisas. (2005).

O seu décimo álbum e segundo dvd, Uma brasileira47, foi gravado ao
vivo na Concha Acústica do Teatro Castro Alves em 3 e 4 de agosto de
2006 pela emi, em homenagem ao samba reggae e em comemoração
aos seus vinte anos de carreira, e lançado em outubro do mesmo ano.
Nestes registros em áudio e vídeo, apresenta os sambas reggae
mais emblemáticos de sua carreira, tais como Faraó, Elegibô e Canto
pra subir, além da inédita Rasta, que provocou polêmica entre os
reggaemen ao enunciar na letra Reggae, este cara dança reggae, meio
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maluco mas um homem bom. Gravou com a participação especial de
um dos maiores expoentes da música afro baiana da década de setenta, Mateus Aleluia, as canções do grupo Os Tincoãs: Cordeiro de
Nanã, Deixa a gira girar e Atabaque chora, também com a presença do
violonista e compositor Saul Barbosa; além de Lenda Iorubá, com a
participação especial do Cacique Carlinhos Brown.
Grava também a canção bastante presente em seus últimos shows,
A luz de Tieta, de Caetano Veloso, bem como Toté de Maianga. Neste
álbum e dvd, a artista se apresenta com uma produção visual cheia
de ícones, como uma deusa do ébano em dourado e branco e muitos
acessórios como pulseiras e brincos, e saias que se superpõem umas
às outras, retiradas no momento em que canta Povo, vem ver. Com cenário e figurino de Alberto Pitta (um dos donos do bloco Cortejo Afro),
O dvd demonstra uma intérprete com trânsito seguro no ambiente
do samba reggae, bem como no palco, em movimentos corporais que
têm como marca sempre movimentos laterais e jogadas e quebradas
de perna, bem como a mão quando aparece em primeiro plano e demonstra um símbolo de atenção em cotovelos flexionados. As danças
dos orixás também estão presentes em sua performance corporal de
forma alegorizada, diluída, bem como o samba.
Na época do lançamento, em outubro de 2006, a imprensa comenta o clima morno que pairou na gravação do dvd/cd:
[...] quem levar para casa o lançamento chancelado pela major
EMI pode ficar tão desapontado quanto quem saiu de casa
para prestigiar sua gravação em agosto, na Concha Acústica
do TCA. Produzida por Adson Santana, a dobradinha Brasileira
ao vivo não faz jus ao calor do gênero que conduziu a cantora
ao caminho da consagração em 1987, ano marcado pelo feliz
encontro de sua voz vigorosa com a inspirada letra de Faraó,
divindade do Egito. (Correio da Bahia, 22 out. 2006)48.

No entanto, na mesma matéria, a intérprete afirma que:
Sou muito exigente e acho que a proposta, que era registrar a
riqueza musical do samba reggae, está ali. Reinterpretamos to-
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das as levadas para mostrar a eficiência do samba reggae como
música popular brasileira, tanto que escolhemos canções diretamente relacionadas a outras que interagem com essa idéia.

Com o álbum Naturalmente lançado em outubro de 2008 pela mza
e produzido por Marco Mazzola, Margareth finca mais ainda o pé na
mpb regravando canções de Chico Cesar Por que você não vem morar
comigo? De Gilberto Gil Mulher de Coronel, de Amelinha Foi Deus que
fez você; além de canções de Nando Reis, Marisa Monte, Zeca Baleiro,
dentre outras.
Continua assim o percurso iniciado com o álbum Prá você de um
álbum que busca na atmosfera da mpb reforçar o desejo de uma artista
que se alimenta do trânsito entre o étnico e a mpb como experimentações de um processo de amadurecimento artístico.

O Carnaval e o bloco Os Mascarados
Quem é você
diga logo que eu quero saber
(Chico Buarque)

Percebemos que o discurso de Margareth no que se refere à sua
participação no Carnaval reflete um certo desconforto em se inserir
na folia momesca. Vejamos o que ela diz a respeito em entrevista à
revista Raça Brasil:
Raça - você costuma cantar no Carnaval também?
Margareth - Existe esse movimento na MPB que é o momento
do Carnaval. E na Bahia, nessa hora, o artista consegue ampliar
seu universo, divulgar e quebrar algumas barreiras. O trabalho
que desenvolvo no Carnaval é diferenciado. Não tenho um
bloco oficial. Não gosto de nada muito enquadrado ou de
ser limitada. Acho que as pessoas têm que ter espaço para
criar e descobrir coisas. No trio elétrico, colocamos uns negros
bonitos pintados de dourado como estátuas. Nos 450 anos de
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Salvador, fizemos uma linda homenagem à cidade. O bloco
Os Mascarados fez quatro anos e agora lançamos o Afro pop
brasileiro. (CAMPOS, 2005, p. 61)

Neste discurso Maga ratifica sua preocupação de demarcar o seu
rótulo e o seu território, quando afirma que “o Carnaval é apenas
um momento em minha carreira”. De certa maneira, isto parece
procedente, pois o calendário do Carnaval é sazonal. Entretanto, o
seu retorno à mídia se deu pelas mãos do Carnaval e não só, mas,
sobretudo, pela criação do bloco Os Mascarados. Margareth nos diz,
sobre o Carnaval:
Claro que o Carnaval tem seu valor, mas não é a minha essência.
O que me liga ao Carnaval é a música; a participação é de momento. [...] 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.
(ALVES, 2005, p.1)

Neste sentido, podemos perceber que o gerenciamento de sua carreira e a abertura de sua produtora possibilitaram um retorno à mídia
de forma mais efetiva e administrada. Passemos agora a uma análise
mais detalhada do seu bloco como forma de gerenciar uma carreira
não só para o Carnaval, mas tendo como eixo os ensaios e bailes à
fantasia não só na Bahia mas em outros espaços do Centro-sul.
O bloco Os Mascarados consistia no desfile de foliões fantasiados
ao som do trio elétrico puxado pela intérprete. A receptividade foi
tão positiva pela mídia e pelo público que no segundo ano, 2000,
Margareth e sua empresária e sócia, Jacqueline Azevedo, resolveram
fundar o bloco com a proposta de resgatar os antigos Carnavais, em
que as pessoas saíam fantasiadas às ruas numa brincadeira de se
transformar em “outro” no uso da máscara, que, ao mesmo tempo
em que esconde o rosto, enuncia, denuncia. Assim, sair “mascarado”
no Carnaval, pode suscitar inúmeras atitudes permissíveis por conta
do uso da mesma.
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O desfile do bloco se dá no circuito Barra-Ondina. Segundo dados
da revista Carnasolo (2004) o bloco já desfilou no primeiro ano com
2000 mil associados. Com um público bastante diferenciado, seus
foliões são jornalistas, artistas plásticos, atores, homossexuais, empresários, músicos, dançarinos, intelectuais, professores e “moderninhos”, dentre outros.
O jornal Correio da Bahia registrou, em forma de entrevista, o
perfil de um folião que sai no bloco desde 2000:
CB - Quanto cada um de vocês gasta em média com a fantasia?
AB - Este ano, estamos gastando R$ 1800 cada. Ano passado,
a fantasia completa custou R$ 1400.
CB - Vocês contam com a ajuda do bloco, já que, saindo juntos,
vestidos iguais com fantasias caras, contribuem para a beleza
do mesmo?
AB - Ano passado, um amigo conseguiu que o bloco liberasse
dois kits para a gente. Dois de nós tiveram que pagar. Nos
outros anos, todos pagamos.
CB -Você tem alguma crítica ao bloco?
AB - Acho o cinturão de “cordeiros” frágil. Há poucos “cordeiros” para a quantidade de foliões dentro da corda. Por conta
disso, a pipoca às vezes puxa adereços, fantasias. Outra coisa:
os olheiros49 do bloco não conseguem barrar a entrada de
pessoas sem pulseiras de identificação, principalmente aquelas
que estão fantasiadas. É uma injustiça com quem pagou caro
para estar dentro da corda. Mas tudo isso pode ser corrigido
e não apaga o fato de que “Os Mascarados” é a melhor coisa
do Carnaval da Bahia. (BARROSO, 2003, p.7)

Neste depoimento, concedido pelo professor de literatura portuguesa da ufba, Ângelo Barroso, 36 anos, observamos o perfil do
público que frequenta o bloco Os Mascarados. Entretanto, há uma
divergência em relação a este perfil, tanto por parte de uma das suas
mentoras, Margareth, quanto por parte do público gls que reclama
para si a participação hegemônica do bloco. Luiz Mott, presidente do
ggb – Grupo Gay da Bahia, levanta a polêmica no sentido de aferir
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o sucesso do bloco ao público gls, que, com sua presença, fomenta
e dá vida ao mesmo. Contrapondo-se a esta visão, Margareth rebate
o rótulo e afirma que o bloco não é gls, e sim democrático. O fato
é que, no Carnaval, as fronteiras entre estas discussões se tornam
mais tênues, dificultando assim, uma definição fechada no sentido de
caracterizar um único tipo de folião que frequenta estes ambientes.
A jornalista Suzana Varjão em nota no jornal A Tarde diz:
“Irretocável o desempenho de Margareth Menezes no quesito segurança. Policiais, ‘cordeiros’ mascarados e ‘pipocas’ que ensaiaram o
‘argumento’ da força bruta foram contidos pela artista” (2002, p.8).
Como podemos observar, as opiniões divergem no que se refere à
segurança, ao tipo de folião que frequenta o bloco ou mesmo quanto
ao valor do carnê. Em 2000, como já relatado, o bloco saiu unicamente
na quinta-feira de Carnaval, e a partir de 2001 passou a desfilar às
quintas e no sábado, até voltar a desfilar só às quintas em 2007.
No primeiro ano, os ensaios do bloco aconteceram no Rock in Rio,
sempre com convidados. Depois, passaram para o Candeal e para o
Armazém da Companhia das Docas do Estado da Bahia – codeba e
finalmente, para a casa Espetáculo, na Boca do Rio. Voltando ao seu
lugar de origem, o Rock in Rio, os ensaios dos Mascarados aconteceram normalmente no verão, até desembocar no Carnaval, sempre
às sextas-feiras, recebendo convidados ilustres tais como: Caetano
Veloso, Ivete Sangalo, Edson Cordeiro, Sandra de Sá, Fernanda Abreu,
Tatau, Márcia Short, Márcia Freire e Targino Gondin, dentre outros.
Em 2005, os ensaios passaram a ser quinzenais, abrindo sempre com
um baile à fantasia no clube Associação Atlética da Bahia, ponto de concentração do bloco desde 2005. Antes disso, a concentração se dava no
estacionamento do Marazul Hotel, também na Barra. Nessa ocasião,
inúmeros serviços são oferecidos para o folião, desde maquiagem até
desfile de fantasias, com eleição da melhor da noite.
Ainda no Carnaval de 2005, um momento simbólico na carreira de
Maga foi o desfile como atração do bloco Os Internacionais, cuja fusão
com Os Mascarados, unicamente nesse ano, passou a se chamar Inter
Mascarou. Trata-se de um momento em que os trânsitos/negociações
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de espaço se mostraram de forma emblemática, não vindo a se repetir
em anos posteriores.
A partir de 2005, Margareth passa a levar os ensaios para a casa de
shows Canecão, no Rio de Janeiro, sempre às terças-feiras, também
recebendo convidados como Ivete Sangalo e Cláudia Leitte, e em Costa
do Sauípe, complexo hoteleiro no litoral norte de Salvador, às quintasfeiras. Porto Seguro também foi palco de alguns de seus ensaios.
Em 2006, na coletiva convocada para anunciar as novidades do
Carnaval, Margareth afirmou:
A concentração tem sido tão boa que temos até dificuldade
em sair”, brincou Margareth, referindo-se ao bochicho prévio,
quinta e sábado, com direito a concurso de fantasia, show,
discotecagem e afins. Entre as novidades, está a presença, no
primeiro dia, do cantor Eduardo Dusek, estreante no Carnaval
baiano, e a homenagem à cantora Carmen Miranda (PEREIRA,
2006).

Em 2007, o ensaio em Salvador aconteceu quinzenalmente; no
Carnaval, o bloco Os Mascarados saiu unicamente na quinta-feira,
enquanto o Afropop se apresentou dois dias, domingo e terça feira.
Em 2008 a artista fecha parceria com o Jornal A Tarde, instituindo o
uso da fantasia obrigatória como passaporte para o acesso dos foliões
dentro das cordas.
Em 2009 a parceria continua possibilitando assim o acesso de
todos que queiram participar da folia momesca fantasiado.

Afropopbrasileiro: o bloco
A partir do Carnaval de 2005, Margareth lança outro bloco, o
Afropopbrasileiro, cujo objetivo é unir entidades e artistas negros. São
eles: Muzenza, Olodum, Ilê Ayiê, Malê de Balê, Cortejo Afro, Filhos
de Gandhy. Em 2005/2006, Margareth propôs a estas entidades promoverem ensaios do bloco nas quadras dos respectivos “parceiros”;
de forma itinerante, portanto.
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Para o Carnaval 2006, o Afropopbrasileiro, que contou com patrocínios da tim, Insinuante, lg, Q-Boa e Shopping Center Iguatemi,
desfilou com camisetas assinadas por Alberto Pita e alas de dança
e cantores do Ilê Ayiê, Olodum, Malê de Balê, Muzenza, Filhos de
Gandhy e Cortejo Afro, além do cantor e percussionista Peu Meurray.
A partir de 2007, o bloco passou a desfilar dois dias na Barra, domingo
e terça. Para a artista:
A ideia é de união. Todo mundo bebe na fonte dos afros e dos
compositores da comunidade, mas o retorno para eles é muito
pequeno. Essa é a minha maneira de colaborar, de aumentar a
visibilidade para os afros na avenida [...] Seria uma pessoa inútil
se não ajudasse em nada. Não quero fazer discurso racista, mas
o negro não pode ser apenas o carvão que move a máquina.
(PEREIRA, 2006).

A artista busca “unir forças” para dar conta da assimetria de oportunidades entre negros e brancos no mercado do Carnaval. Ainda no
Carnaval de 2007, a intérprete desfilou no domingo no Bloco da Cidade,
no circuito Osmar.
No Carnaval de 2009 Margareth e o Bloco afropopbrasileiro reuniu
os maiores representantes da música afro da Bahia em cima do trio
dividindo os vocais como Chico do Malê debalê, Altair do Ilê Aiyê, Isaac
dos Filhos de Gandhy, e Nen Tatuagem do bloco Muzenza.
Esta forma de gerenciar um produto artístico acontece de maneira
cada vez mais frequente num ambiente com predisposição para se
organizarem festas. Salvador tem cultivado, ao longo das décadas, a
“vocação” para organizar e receber turistas, como afirmam seus governantes. Prova disso são os dados exibidos nas revistas especializadas,
que acusam um número cada vez maior de turistas que deságuam na
cidade durante o verão, intensificando-se esta afluência no período
de Carnaval.
Buscando em Gilroy (2001) a perspectiva da identidade negra
que se constitui no trânsito África-Europa-América, a intérprete
Margareth Menezes – e o seu diálogo em trânsito neste ambiente – se
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autodenomina uma artista que navega no afropopbrasileiro. Com este
rótulo, ela sintetiza suas influências estético-musicais que passeiam
pela versão de Marmelada a Dandalunda. Suas referências identitárias
se confundem com a África, com a Bahia e com o mundo. Ao mesmo
tempo em que a sua identidade se constrói no local para se tornar global, ela se processa múltipla (hall, 2003), em trânsito (gilroy, 2001) e
sincrética (canevacci, 1996). Assim a intérprete afirma: “Minha casa
é a Bahia, mas o mundo é meu lugar” (apud almada, 2007, p. 54-55).
Neste sentido, já dispomos de subsídios suficientes para afirmar
que a tipologia ideal para Margareth Menezes se refere à estrela telúrica, cujos elementos da terra são bastante presentes nas composições
que compõem seus álbuns, no decorrer de sua trajetória. Seu discurso
é também carregado do elemento étnico, ancestral, numa perspectiva
pop, contemporânea; como ela denomina, é o afropopbrasileiro.

A trajetória de Ivete Sangalo:
liberdade na voz dela que ecoa50
Ivete Maria Dias de Sangalo, filha de pai galego (falecido em 1988)
e mãe baiana (falecida em 2001), nasceu em Juazeiro-Bahia, em 27
de maio de 1972, caçula de seis irmãos. Ainda em sua cidade natal,
quando criança, era levada pelos pais para serenatas que aconteciam
pelos arredores da cidade. Com a morte precoce do pai, a mãe mobiliza a família para vender marmitas a domicílio. Àquela altura, Ivete
contava quinze anos e dividia a venda de marmitas e os estudos com
desfiles como modelo nas passarelas. Logo desistiu de ser modelo: “Eu
não tinha estampa de top model. Sempre fui grande demais” (lira
neto; faissal, 2006, p. 66). O negócio familiar das marmitas faliu e
Ivete, que aprendeu a tocar violão quando criança, parte para cantar
na noite, levada pelas mãos da irmã Mônica, também cantora.
Entretanto, sua trajetória musical pode ser traçada a partir do
primeiro prêmio conquistado – picolé grátis por um ano em uma sorveteria de Salvador – no programa infantil de tv, de Mara Maravilha,
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ao dublar Nika Costa na canção On My Own. Entretanto, ao receber
o prêmio de melhor intérprete feminina do Troféu Caymmi em 1992
– “aquilo foi a glória para mim!” (lira neto; faissal, 2006, p. 66) –,
Ivete recebe um convite para cantar no trio elétrico na Micareta em
Morro do Chapéu e é vista pelo produtor, percussionista e fundador
da banda Eva, Jonga Lima, que a convida para puxar o bloco.
Estava aí firmado um pacto com a axé music, pontuada por uma
discografia iniciada com a banda Eva em 1993, com 35 mil cópias
vendidas, seguida em 1994 com o álbum Prá abalar, com 60 mil cópias vendidas; em Hora H, Ivete, ainda como vocalista e puxadora do
Bloco/Banda Eva, atinge a cifra de 170 mil cópias; mas é com Banda
Eva ao vivo, lançado em 1997, que atinge a maior cifra de vendas junto
à banda – dois milhões de cópias vendidas, com os sucessos registrados ao longo de sua trajetória como vocalista/puxadora. Seu último
álbum como vocalista da banda é o Eva, você e eu, lançado em 1998,
com 420 mil cópias vendidas.

De vocalista a empresária
Já não se sabe o momento
exato de partir
(Gigi/ Fabinho O’Brian)

Seguindo a trilha iniciada por Daniela Mercury, Ivete, ao lado dos
irmãos Jesus, que administra seus negócios; Ricardo, o seu empresário; e Cynthia, sua produtora, cria a produtora Caco de Telha para
administrar a sua carreira, reunindo em 2005 um patrimônio orçado
em 30 milhões de reais.
No entanto, sua saída da Banda Eva, segundo declaração da artista, “não foi uma separação fácil. Era como se um casamento tivesse
chegado ao fim” (lira neto; faissal, 2006, p. 66). Assim, com uma
trajetória pessoal/familiar marcada por perdas (pai, mãe, irmão, namorados e marido) e a opção profissional no sentido de gerenciar o
seu produto com todos os riscos que um mercado da música pode
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trazer, a intérprete opta pela carreira solo em 1999 e grava o primeiro
cd – Ivete Sangalo. O álbum é gravado pela Universal Music com direção artística de Marco Mazzola, em abril, maio e junho de 1999, no
estúdio Impressão Digital, Rio de Janeiro (bases, sopros e vozes) e no
estúdio wr, Salvador (vocais e percussão), e mixado em Los Angeles
no Castle Oaks & Bay. A artista fala sobre esta parceria, em entrevista
à autora:
Minha filha, eu não posso falar de gravadora. Eu queria tanto
poder reivindicar coisas com gravadora. Eu não tenho esse problema. Primeiro, os nossos contratos são muito esclarecedores,
todas as cláusulas e tudo o que eu quero. Acho que nós temos
que pensar mutuamente. Não é por que eu sou uma artista e
que estou brilhando que a gravadora não tenha que lucrar com
isso. Tem. Ela é veículo, e eu sou produto. Então, temos que
ter as duas partes parecidas para que trabalhemos em conjunto,
felizes. Quem trabalha de graça é relógio. Eu tenho livre arbítrio
de ter ou não uma gravadora. [...] Também tem a conduta da
gravadora e a minha conduta diante deles. Nós nos respeitamos muito e já que eles confiam em mim, eu confio neles, no
trabalho deles. (SANGALO, 2005).

Assim, Ivete se posiciona como uma intérprete/empresária que
tem clareza acerca da relação empresarial que se estabelece entre
ela, enquanto produto artístico, e a gravadora no papel de divulgar
e lucrar assim como ela com este produto. Vejamos o seu primeiro
álbum solo a partir do seu canto/música/letra e imagem.
A capa do seu primeiro álbum solo já remete ao ícone de uma
intérprete que se constrói também pela imagem cheia de beleza e
juventude embalada como uma flor plena de viço, perfazendo uma
imagem de Bahia que não corresponde ao modelo da mulher baiana
representada em sua grande maioria nas novelas da Globo, nos romances de Jorge Amado, nos palcos teatrais da Bahia e do Brasil.
Para Kellner:
[...] na contemporaneidade, a moda é um componente importante da identidade, ajudando a determinar de que modo cada
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pessoa é percebida e aceita. [...] Moda e modernidade aliam-se
para produzir personalidades modernas à cata de identidade
em constantes renovações e atualizações de roupas, aparências,
atitudes e estilos, com medo de estar desatualizadas e fora de
moda (2001, p. 337).

Neste sentido, no seu primeiro álbum, Ivete rompe com este
modelo, representando no encarte do álbum uma baiana clean, até
mesmo como uma imagem de santa, como pode ser observado na
segunda foto da capa do álbum. Na terceira foto, já se apresenta uma
imagem brejeira, mais ainda num sorriso tímido e um olhar inocente.
Na foto do centro, podemos observar uma quebra desta imagem com
a foto dos seus lábios tomando toda a extensão da capa, que se oferece para o ouvinte como se pudesse sorvê-lo com a sua voz, ou ainda
encantá-lo com a boca cheia de brilho. A quarta e a quinta fotos do
álbum mostram uma Ivete mais sóbria e, ao mesmo tempo, plena
de beleza e juventude. Posa para a foto como se fosse um catálogo
de moda da revista Vogue. Na última foto da capa, aparece a estrela,
envolta em plumas com a mão sobre a testa, como se estivesse protegendo do sol a sua pele de pêssego.
A estrela se exibe plena e bela, perfeita, sem defeitos, numa embalagem pronta para ser consumida por uma infinidade de fãs/fiéis que
quer(er)iam ser Ivete. 410 mil cópias foi o número de álbuns vendidos na sua estreia como solista. Continuemos a consumi-la agora de
forma musical/vocal/poética. Interpretando no seu álbum de estreia,
em sua maioria, compositores baianos, grava um repertório eclético
com samba reggae, balada, funk, salsa, axé, frevo, galope e samba. Por
este viés, poder-se-ia compreender a axé music como uma interface
de repertório (moura, 2001), de composições que, tomadas no seu
conjunto, configurariam um estilo – ou, como também se diz comumente, um gênero.
A primeira faixa deste álbum, Canibal, é um axé com letra e clima
que nos remete às marchinhas de Carnaval de Braguinha, como O
pirata da perna de pau e Alá lá ô, dentre outras. Entretanto, o que de
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fato se retrata na letra da canção é o amor de um índio que trazia
alegria à sua amada. A faixa dois Tá tudo bem, de Alexandre Peixe
(percussionista que se tornou intérprete em virtude do número
considerável de sucessos nas vozes de outros artistas baianos), um
samba reggae romântico cujo tema continua sendo o coração e as
brigas e pazes que permeiam a união a dois. Carlinhos Brown e Luiz
Caldas comparecem na faixa três com uma regravação realizada por
Ivete, cuja percussão de timbaus/timbalada demonstra, na interpretação da artista, um domínio rítmico que vem sendo cada vez mais
aperfeiçoado pela sua performance vocal ao longo de sua carreira. Na
faixa quatro, composição de Davi Sales, Música prá pular brasileira, a
introdução se reporta ao frevo Índio quer apito, de Milton de Oliveira
e Haroldo Lobo, num frevo baiano/pernambucano; nesta faixa, Ivete
se autodenomina portadora da alegria do Carnaval e convida todos a
cair na brincadeira até o dia raiar.
Na faixa cinco, comparece com Monsieur Samba, de Gal Sales e
Jamoliva, num pagode baiano cujo convite – em francês – a cair no
samba consiste na descrição das partes do corpo que vão sendo tocadas, do queixinho ao joelhinho. Ivete, nesta faixa, demonstra o que
vem acontecendo no decorrer de sua carreira, que é o diálogo com
todos os ritmos, inclusive o pagode baiano. Mesmo o arrocha, evitado
por quase todos os artistas que não se proclamam arrocheiros, em
virtude de sua emblematização como brega, integra o seu repertório,
de maneira a apresentar o panorama musical radiofônico, fonográfico
carnavalesco, não só da Bahia, mas do Brasil.
A passagem por toda esta diversidade musical, traduzida pelo
swingue de sua voz, lhe permite esta mobilidade rítmica e melódica, de
forma que podemos apontá-la, dentre as intérpretes aqui estudadas,
como a única que canta pagode tanto nos shows quanto nos álbuns,
demonstrando com isso livre trânsito por ritmos considerados ou
não “baianos”.
As outras faixas, de autores baianos, também comparecem com
temas românticos, a exemplo de Medo de amar, de autoria própria, e
de Tô na rua, de Gal Salles e Xexéu, além da regravação de Bota prá
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ferver, de Durval Lelys. Os autores nacionais que comparecem no álbum são João Bosco, com Tenho dito, em cujo arranjo, à la Timbalada
e salsa, a cantora brinca imitando a voz do autor; da dupla carioca
Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, regrava Sá Marina, já demonstrando
a intimidade com a soul music brasileira de Wilson Simonal, Tim
Maia e Cassiano. Num arranjo latino que mistura bolero e big band
com naipe de sopros, teclado e percussão, Ivete desliza o seu canto
percussivo/sonoro pela cama preparada pela banda, que a deixa livre
para voar com sua voz.
Em seu álbum de estreia, Ivete já demarca o que pretende com a
música – experimentar sonoridades que, ao mesmo tempo em que
carregam o rótulo de axé music, o que para ela não se configura em
problema, lhe permite sofrer influências e influenciar gerações com
desenvoltura. Para a intérprete, em entrevista à autora, a Bahia de
sua música “é a Bahia permissiva musicalmente. A Bahia absorve
tendências, influências, traduz sempre de maneira diferente a sua
cultura, o seu folclore, a sua força. A Bahia que eu povoo é a Bahia da
liberdade” (sangalo, 2005).
Para finalizar, Ivete grava, assim como Daniela no seu primeiro
álbum solo, uma balada romântica de Herbert Vianna e Paulo Sergio
Valle. Desta vez, a balada romântica Se eu não te amasse tanto assim,
prenunciando uma cantora que tem um trânsito livre pelo romantismo nas canções que se tornarão bastantes presentes nos próximos
álbuns. Isto demonstra que a versatilidade interpretativa impressa
em sua voz quente, forte e grave permite esta flexibilidade rara na
maioria das intérpretes, que busca um modelo mais impresso no
estilo musical que nas possibilidades vocais que o intérprete pode
experimentar.
Partimos para o seu segundo álbum solo, Beat Beleza, gravado em
2000 na Ilha dos Sapos (estúdio de Carlinhos Brown) em Salvador, no
estúdio ar e Cia. dos Técnicos, no Rio de Janeiro, sendo mixado também neste último. Neste álbum, a partir da capa, podemos captar a
pretensão, mesmo que subliminar, da artista e da Universal Music no
sentido de transformar a intérprete em uma autêntica representante
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latina da música, sem precisar sair do seu local. Por outro lado, ao
se observar a capa do álbum, assim como o primeiro e todos os posteriores, não se reconhece aí o que se convencionou assinalar como
características carregadas de signos como a morenice, a sensualidade
e outros ingredientes que possam localizar espacialmente sua origem.
Pelo contrário, podem-se identificar ícones globais de intérpretes de
qualquer parte do mundo. Estes ícones, impressos nas capas, podem
ser observados pelas argolas (brincos) descomunais de aro, camiseta
branca, jeans, ou mesmo camiseta preta cheia de tachas, formando o
desenho de uma águia; para ampliar um pouco esta leitura, podemos
observar em seu braço esquerdo uma pulseira prateada amarrada, em
que se prende um grande crucifixo, ícone do maior ídolo feminino
pop mundial – Madonna. Assim, Ivete dialoga não só como música
de forma global cantando salsas, samba reggae, axé, baladas, etc; sua
imagem também carrega estes ícones identificados em qualquer parte
do mundo que tenha sido engolfado pela música pop.
Sua imagem, embalada pela sua música/letra/voz, se oferece aos
ouvintes e espectadores de maneira a embalar com A lua que eu te
dei, de Herbert Vianna, a dançar a salsa Tanta saudade, de Djavan e
Chico Buarque, que termina com uma batida de candomblé, ou ainda
na faixa três, Pererê, de Augusto Conceição, um frevo com levada da
Timbalada. Nesta faixa, ela imprime o bordão que carrega até hoje
– miseravão. Em Balanço black de Cassiano André, Ivete divide os vocais com Gilberto Gil num arranjo de Letieres Leite, cujo diálogo do
eletrônico com o funk faz sentido no Carnaval de Salvador e ainda
vira um rap.
No encarte deste álbum, Ivete demonstra o quanto se sente agradecida por ter contado com a presença de Gil dividindo os vocais da
canção acima com ela. Diz a intérprete:
[...] Prá você que está lendo este encarte, é importante para
mim que compartilhe de alguns nomes. A Deus, por me permitir
realizar tantos sonhos. O sonho de ter GILBERTO GIL (grifo da
intérprete) no meu CD. A ele, por tudo o que ele é: meu amigo,
meu ídolo, meu bailarino predileto.
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Ivete demonstra que o ídolo também tem ídolos que se torna
admirador e parceiro em outros negócios que extrapolam a música,
como na parceria com o seu camarote em 2005 no Farol da Barra.
Ainda neste álbum, Ivete interpreta Postal, do cantor de soul brasileiro Cassiano, além de baladas como A lua que eu te dei, que compôs
a trilha da novela global Kubanacan, e Meu abraço, de sua autoria com
Marquinho de Carvalho, que também fala de lua. As três canções
que mais se aproximam da temática do axé music são Pererê e Bug bug
bye bye, ambas de Augusto Conceição, e Empurra empurra, de Alain
Tavares e Gilson Babilônia, um frevo que usa a levada da Timbalada
bastante presente no seu trabalho. Nesta canção, Ivete inicia brincando com o sotaque carioca, iniciando com “dá licença”!
Podemos perceber, pela vendagem do álbum – 200 mil cópias,
quase metade de vendas do seu álbum de estreia –, que houve um
estranhamento por parte do público, que provavelmente esperava
algo mais voltado para o universo local, ou mesmo do Carnaval. É no
ano seguinte, em 2001, com o álbum Festa, que a intérprete atinge o
Brasil, consolidando-se como uma grande estrela da música baiana/
brasileira, tornando-se referência e presença em todos os programas
de música, em revistas, prêmios nacionais de melhor cantora regional
como Multishow51 e mtv, bem como musa da Copa de 2002 com Festa
(Poeira), de Anderson Cunha, que se tornou o hino da vitória do Brasil
neste evento esportivo. Vejamos, a partir do repertório do álbum,
como a intérprete sedimenta sua singularidade.
O álbum gravado na Ilha dos Sapos, em Salvador, traz o repertório quase todo de compositores baianos que circulam no ambiente
da axé music, à exceção do também artista baiano Gilberto Gil, com
Assimétrica, e Nando Reis, com E tudo mais. Ramon Cruz52, autor da
primeira faixa do funk/reggae com pitadas no eletrônico, a começar
pela abertura, com Ivete cantando em inglês com a voz distorcida
pelo protools a canção Ruas e rios, que fala do amor na cidade da Bahia,
fazendo uma analogia entre o calor do verão e o amor que ferve na
cidade, cuja topografia poderia ser transitada de canoa.
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Entretanto, o grande sucesso deste álbum da intérprete é a faixa
título, Festa. Com arranjo de Letieres Leite, “misturando o mundo
inteiro” de ritmos e influências, parece um funk com iê iê iê e soul,
vamos ver o que é que dá:
Hoje tem festa no Gueto
pode vir, pode chegar
Misturando o mundo inteiro
Vamos ver no que é que dá
Vem gente de toda cor
Tem raça de toda fé
Guitarras de rock’n roll
Batuque de candomblé, vai lá
Pra ver a tribo balançar
O chão da terra tremer
Mãe preta de lá mandou chamar
Avisou, avisou, avisou
Que vai rolar a festa, vai rolar
O povo do Gueto mandou avisar
Festa. Ivete Sangalo. (2001)

A festa à qual Ivete se refere acontece no Candeal Ghuetho Square,
ambiente criado por Carlinhos Brown para os ensaios da Timbalada53
que acontecia aos domingos, mas que os moradores, organizados em
virtude do incômodo produzido pelo volume do som, conseguem proibir. Nesta mesma festa, organizada pela mãe preta, que tanto poderia
corresponder à África quanto a uma mãe de santo, a intérprete se
propõe a misturar sons, cores, fé, para ver no que resultaria sem reservas esta mistura. Antropofagicamente, tudo pode ser combinado;
o que importa não é o resultado, mas o prazer de poder experimentar.
Se observarmos o clipe exibido nas emissoras mtv e no canal fechado
Multishow, aparece a anfitriã, Ivete, recebendo convidados vindos
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de todos os lados, de famosos “globais” como Vera Fischer, Carolina
Dieckmann, a anônimos, todos com o intuito de fazer uma festa.
Ao final, uma abelha intrusa é abatida pela anfitriã de forma cômica
e displicente.
As outras faixas, em sua grande maioria, têm o amor e a relação
a dois como tema, tudo em clima de festa. É um álbum dançante,
que também apresenta os ritmos com que a intérprete se identifica,
como baladas, funks, soul, axé e frevo, dentre outros. Observemos o
frevo O grande chefe, de Chiclete/André Fanzine e Cassiano Faleta.
Nos frevos gravados por Ivete, observa-se que, ao mesmo tempo em
que está impresso um clima ingênuo que remete à imagem alegórica
de índio, associada à alegria, o axé está presente não só na letra, mas
no clima do Carnaval. A interprete dialoga com muita intimidade
por estes ritmos, ao se apropriar como uma personagem em cada
ritmo/letra/melodia/voz. O mesmo acontece com o samba reggae do
percussionista Leonardo Reis e do baterista Marcelo Brasil Tum tum
goiaba, cuja letra descreve as frutas tropicais que podem ser provadas
“na boquinha”. Ao enumerar as frutas – bago de jaca, manga, pinha –,
além de deslocar o acento prosódico da palavra bago, estas palavras
soam aos nossos ouvidos como onomatopéias, sem, no entanto, causar estranheza, pois tão importante quanto a letra e a melodia é o
ritmo materializado pela voz/corpo.
Medeiros (2001, p. 136) propõe observar a interpretação do texto
como fenômeno também externalizável, por meio da voz. Assim,
mesmo se referindo ao poema, a autora afirma que o trabalho com
canções num curso de poesia, como forma de compreender e, assim,
apropriar-se das nuanças do universo dos sons e da voz, pode enriquecer um diálogo mais efetivo com outras disciplinas, especialmente
a música, a etnomusicologia e a antropologia. Partindo da letra Pipoca
moderna, de Caetano Veloso, a autora propõe o estudo da canção no
sentido de devolver a voz ao poema. Podemos observar que a axé
music, com sua diversidade rítmica/sonora, pode imprimir diferentes
nuanças numa análise desta natureza, no sentido de poder compreender a interface entre letra, música, voz, corpo e identidade.
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Vale ressaltar que o álbum Festa, assim como todos os seus álbuns
até então, são produzidos por Alexandre Lins, percussionista que pertenceu à banda da intérprete, vindo a se tornar produtor de discos,
particularmente os de Ivete e Banda Eva. Na contracapa deste álbum,
Ivete agradece especialmente ao músico “que me ajudou a concluir
mais esse projeto, num momento tão difícil”54. Com a música Festa
bastante executada em várias capitais do Brasil no período do seu
lançamento, Ivete recebe o prêmio Multishow de melhor cantora.
Vejamos como aparece a imagem de Ivete neste álbum. A concepção da capa é da própria Ivete, que convida estilistas famosos
do Brasil, dentre eles Marcelo Sommer, Fause Haten, Glória Coelho,
Renato Kerlakian, Tufi Duek e Walter Rodrigues, para criar modelos
exclusivos para vestir a “boneca” que se exibe na capa. No encarte,
podemos recortar os modelos para vestir a boneca com a roupa que
escolhermos para ela ir à festa. “Brincando” de modelo de capa de
revista, Ivete se exibe na capa do álbum, linda e sensual num micro
vestido dourado fosco e sandálias de salto agulha, num jogo entre
sensual e moleca, entre esconder e mostrar, de forma a deixar o fã/
fiel, o consumidor do produto entre perplexo, admirado ou cúmplice
desta ‘brincadeira” de ser modelo/cantora.
Ivete brinca com sua imagem de todas as maneiras, fazendo beicinho, mostrando as pernas, detalhes da sandália, exibindo a boca
sensual (lembrando em algum momento Gal Costa no álbum Fa-tal,
que traz sua boca vermelha se oferecendo, como uma fruta). De certa
maneira, Ivete exibe todo o seu corpo para aquele que quer consumi-la,
quer ser igual a ela, ou melhor, quer ser ela. “Não tem jeito, sou exibida mesmo. Sempre fui grandona, espaçosa. Eu gosto de ser notada”,
afirma em entrevista à Revista Contigo (lira neto, 2006, p.64). Morin
(1989) afirma que a estrela, quanto mais é consumida, mais é partilhada. Então, sua boca, pernas, pescoço, corpo, olhos, tudo pode ser
desejado, e até recortado e colado do jeito do “freguês”. É só usar a
tesoura e a cola, colocar o cd para tocar e “se sentir Ivete Sangalo”.
Para concluir a análise deste álbum, os motivos impressos na capa
nos reportam também ao universo da moda, com tesouras e riscos de
moldes, próprio deste ambiente.
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O seu próximo álbum, Se eu não te amasse tanto assim, lançado em
2002, é uma coletânea de canções românticas, com vendas acima do
esperado em relação aos álbuns anteriores: 120 mil cópias.

A sorte grande de (piri)guete Sangalo
A minha sorte grande foi você cair
do céu minha paixão verdadeira.
(Lourenço)

O quarto álbum solo – Clube Carnavalesco Inocentes em Progresso55 –
veio dois anos depois de Festa. Lançado em 2003, com 180 mil cópias
vendidas, gravado e mixado na Ilha dos Sapos nos meses de junho
e julho de 2003, o álbum traz 14 faixas e direção de Alexandre Lins,
exceto a faixa Eu e você, você e eu, dirigida por Davi Moraes.
É possível que a artista tenha sido influenciada por Davi Moraes,
seu então marido, na maturação deste álbum. Ivete teria se lançado
num processo criativo coletivo, em que os músicos experimentavam,
tocavam juntos, dialogavam, de forma a construir um produto musical maturado, cuja intimidade e propriedade se realiza antes de ir
para o estúdio registrar.
A intérprete descreve o processo de construção deste álbum, à
repórter do jornal A Tarde: “Por um mês e meio, meus músicos iam
à minha casa, a gente almoçava e tocava na varanda onde criamos
tudo. Quando percebemos, tinha funk e afoxé, até merengue” (limma,
[2003]).
No jornal Correio da Bahia, a respeito do processo de criação deste
álbum, diz Ivete:
O resultado foi sendo maturado bem à baiana: chamava a galera
para bater um feijão lá em casa e depois reunia todo mundo na
varanda para ensaiar. Nunca tive tanto tempo parada em prol de
um projeto e acho que isso faz mesmo a diferença. Conseguimos
extrair todas as possibilidades das músicas selecionadas. Foi
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Festa que abriu minha visão, me fez enxergar novos elementos
para usar com a música baiana. (MIRANDA, [2003]).

No entanto, em entrevista à autora, Ivete descreve o ponto de
partida para a intérprete conceber um álbum...
Primeiro, a minha energia com a música. Coisa de intérprete. De
ouvir. Às vezes eu ouço a música, eu nem me deparo com letra,
com melodia, é uma loucura isso. Quando eu ouço de novo
eu digo. Vixe! Dizia isso? Eu posso gravar uma música [canta]
chão, pé, pé, chão, cabeça, árvore, chão, pé. Chão, pé, cabeça,
árvore, céu, choveu, molhou. Se isso me tocar, eu gravo. Isso
é muito bom em 99% das vezes. Só que eu corro risco, de alguma maneira, de me trazer prejuízos, porque as pessoas criam
conceitos a respeito da gente. A gente não pode estar todo dia
na televisão, dizendo: “Olhe, eu sou assim, eu sou assado, eu
só gosto de amarelo”. Isso é humanamente impossível. Mas o
meu ponto de partida é a minha alegria particular, que naturalmente isso leva pras pessoas. Se eu tô fazendo um negócio
“satisfetcha”, o povo vai estar “satisfetcho” comigo. Na verdade,
você canta uma música ali porque um produtor mandou você
cantar. E eu também tenho a sorte de ter conseguido galgar a
minha carreira sem tantas interferências, porque, não sei como,
sempre parecia, prá mim e prá quem trabalha comigo, que eu
sei exatamente o que eu quero. É uma dúvida. A gente nunca
sabe o que quer exatamente. Depende do dia, da hora, mas
eu consigo concluir os meus trabalhos dessa maneira. E tenho
muita tranquilidade. (SANGALO, 2005).

A imagem que Ivete imprime perante os músicos56 com os quais
trabalha e perante a mídia que a veicula sugere uma segurança do que
quer e do que faz, de maneira que esta mesma imagem se plasma pela
própria intimidade com que a intérprete transita em cada canção que
lhe sai da boca/corpo.
Ao ouvir o álbum, percebemos um romantismo explicito no repertório cheio de títulos sugestivos, como Sorte grande, Faz tempo, Vai
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dar certo, Você e eu, eu e você, Só pra me ver, a regravação de Retratos
e canções de Michael Sullivan e Paul Massadas e a versão Somente eu
e você. Assim, a intérprete canta para o mundo que está apaixonada,
não só através destas canções, mas também pelo projeto gráfico do
álbum: uma Ivete rodeada de flores na capa e com um sorriso de
orelha a orelha. Folheando o encarte, observamos uma Ivete que mais
parece “Alice no país das maravilhas” vislumbrando “a casa no campo”
– ou será “uma casinha de sapé”, ao lado do seu amado? Mais adiante,
podemos observar o retorno da “modelo exibida” que se comporta
como uma detetive. Ou será uma cantora pop, com todos os ícones
que isto possa representar: argolas enormes, corrente prateada no
pescoço, chapéu...
Entretanto, o mais interessante pode ser observar, além da medalha em que está impressa Banda do clube, com o nome dos músicos que
a acompanha no álbum, uma fotografia que pode ser tomada como
chave: ao fundo, meio desfocado, um dos ícones maiores de Salvador
– o Elevador Lacerda. Ivete está localizada. Em primeiro plano, com
um olhar entre maroto e apaixonado, exibe um canário57. Entretanto,
mais que o canário, o que efetivamente se exibe é a espessa aliança
no dedo, numa afirmação de que Ivete está casada com a música, com
o sucesso e com Davi Moraes. Efetivamente, o que está em primeiro
plano, nesta foto, é a aliança de casamento.
Na contracapa, um cocar colorido cheio de penas que remete à
sua obra. Vide a citação de índio quer apito na canção Música prá pular
brasileira no seu álbum de estreia, ou ainda, no álbum Festa, o frevo O
Grande chefe. Ivete ratifica seu trânsito no Carnaval em canções como
Ritmo gostoso, Verdadeiro Carnaval e Pan americana. Vejamos como se
mostra a Ivete no Clube Carnavalesco.
O pop associado ao Carnaval pode ser observado na faixa Brasileiro,
cuja remissão ao senso comum é evidente:
Fim de semana todo brasileiro gosta de fazer um som
uma cerveja bem gelada
violão de madrugada
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samba e futebol
Eu trabalho o ano inteiro
De janeiro a janeiro e não me canso de plantar
Ôôôô
Passa boi passa boiada58
Debruçada na janela que vontade de cantar
Eu sou brasileiro
Índio, mulato, branco e preto
Brasileiro. Augusto Conceição/Duller/Fábio Alcântara. (2003).

Apesar de as duas primeiras faixas do álbum ser em ritmo de
funk, é na faixa três, Sorte grande, de Lourenço, que Ivete se “revela”.
Depositando a sorte no amor do outro, a intérprete “levanta poeira
de prazer” com o seu amado, que atinge todo o Brasil. O hit se configura na síntese do álbum, que tem na sonoridade da guitarra de Davi
Moraes o seu eixo sonoro, associado à percussão à la Timbalada, e à
sonoridade eletrônica. Trata-se de um álbum eminentemente pop.
Letieres Leite, saxofonista e arranjador da intérprete desde seu
álbum solo, em inúmeras faixas, declara em entrevista à autora:
O pop está muito ligado ao conceito da indústria fonográfica
[...] A palavra pop está muito vinculada a isso, à música de
consumo, de massa. [...] Prá mim, a música pop é sinônimo
de música que entra nas entranhas da indústria fonográfica
de grande produção, de tocar no rádio. Então, ela ganha essa
estampa de pop. É porque ela segue os trâmites pra tocar no
rádio, ela cumpre uma série de regras. Pop está ligada a negócio. (LEITE, 2005)

Portanto, se o pop é um modelo musical que carrega em sua construção características padronizadas no sentido de ser consumido em
larga escala, os ingredientes que o constituem não se resumem unicamente em timbres, ritmos, mensagens poéticas, tempo de duração
para a execução nos rádios. Também constam de imagens exibidas em
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videoclipes, em programas de tv, cujo impacto produzido junto ao
público jovem, sendo que os efeitos culturais que o provocam podem
ser percebidos pelas estratégias de marketing, cujo objetivo é vender
a imagem do artista embalada com todos os ingredientes para o consumo em larga escala.
Para ilustrar esta afirmação, observemos o lançamento do álbum
anteriormente citado com entrevista convocada pela gravadora
Universal, no Rio de Janeiro, com representantes dos maiores veículos
da mídia impressa no país. O jornal A Tarde, representado pela jornalista Neyse Limma, participou da coletiva. Segundo esta, o detalhe
mais importante a ser destacado era o hiato de dois anos de Ivete
sem gravar, dando assim possibilidade de uma maior experimentação
deste novo álbum. Alguns trechos da crítica da jornalista ao álbum:
Ivete mantém o vocal afetado e outros cacoetes axezeiros, que
acabam desvalorizando um timbre que podia ser bacana. As
letras também são meio melhor deixar pra lá (grifo da jornalista). Mas a cantora dá sérias mostras de que quer tentar
coisas novas, embora siga afirmando que continua “na praia do
axé” (grifo da jornalista), por via das dúvidas. Axé, assim, como
dizer... clássico, tem Só pra me ver e Azul da moda, esta última
parceria com o cunhado Ari Moraes. O resto é basicamente
pop, com algumas caídas para o funk, um estilo que a cantora
já frequentava bem antes de ficar famosa na Banda EVA.
Em Clube Carnavalesco, ela faz cover de Tim Maia Eu e Você,
você e eu (juntinhos) e outra do soulzinho Retratos e canções,
também imortalizado pelo síndico. A maior parte das outras
faixas também segue a linha dançante, seja no approach bregoso da candidata a hit Sorte Grande, com aqueles tecladinhos
chatos de Radamés Venâncio, seja na pegada mais, digamos,
Marisa Monte (sem insinuações, por favor) das canções assinadas por Gigi, baixista da banda – Faz tempo e Devagar e sempre.
No mais, é Novos Baianos na veia, a suingada Brasileiro às
composições dos herdeiros da trupe de Morais e Baby – tipo
Pedro Baby e o próprio Davi com a irmã Ciça, em Verdadeiro
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Carnaval. Considerando que Novos Baianos soa muito melhor
que axé clássico e resumindo tudo bem direitinho, conclui-se
que Ivete Sangalo está de fato apaixonada. E que fica bem
melhor assim. (LIMMA, [2003]).

Já a repórter Dóris Miranda, do jornal Correio da Bahia, afirma:
Diferente... e como sempre, em seu novo disco, Ivete reafirma
o interesse pelo pop, ensaiado em Festa, e mantém as raízes
carnavalescas. [...] O disco que chega às lojas, depois de dois
anos de intervalo, traz a mesma Ivetinha de sempre, porém um
pouco diferente, se é que isso é possível. Em nenhum momento,
deixa de lado o Carnaval que a projetou, tanto que presta uma
homenagem à folia resgatando o nome do primeiro bloco carnavalesco de que se teve notícia em 1900. Mas agora se utiliza
de outras formas de expressão também, numa tentativa mais
consistente, já esboçada em Festa, de fazer música pop.
Aliadas às já tradicionais levadas de samba reggae, galope,
frevo, salsa e merengue que, misturadas, se apresentam como
a mais genuína do trio elétrico, Ivete Sangalo juntou suas descobertas. Sorte Grande, a música de trabalho, já recordista em
execução (é a mais executada em 2003, com cerca de 350
execuções em todas as rádios do Brasil), resume o estilo Ivete
de ser. É festiva, com aquela cadência característica do samba
reggae mais contemporâneo, já mesclado com as outras referências. Ela segue na mesma linha em Brasileiro e Só pra ver.
[...] Resgata as origens (antes mesmo da Banda EVA) com uma
salada de samba-soul-rock (Verdadeiro Carnaval e Devagar e
sempre), revigora o ancestral axé com pitadas de funk e renova
o espírito com bases eletrônicas, como em Vai dar certo e Ritmo
gostoso, que traz de volta os compositores Gilson Babilônia e
Alain Tavares, autores de alguns dos grandes sucessos anteriores de Ivete, como Levada Louca e Arerê. [...] No fim, amansa
o clima com umas baladinhas como Somente eu e você, que
inspira a personagem de Danielle Winnitis na novela das sete,
Kubanacan.59 (MIRANDA, [2003] ).

As donas do canto

as_donas_do_canto.indb 353

353

10/5/aaaa 10:24:05

A intérprete, no entanto, diferentemente da afirmação da jornalista Neyse Limma, revela por telefone ao jornal Correio da Bahia: “Não
quero ser consumida apenas e isso requer paciência e reflexão. [...]
Não sei se o meu disco vai dar certo ou errado. O que me interessa
é que ele me deixa muito feliz. Por isso vou fazer uma festa para
o lê povon se acabar”. Ainda na mesma entrevista, a artista declara
que “a superexposição é perigosa quando você perde o fio da meada”.
Assim, as críticas que norteiam a carreira de uma artista de forma
geral, e desta intérprete de maneira particular, aponta cuidados com a
visibilidade (thompson, 1998), de forma a calcular os passos a serem
dados a cada momento que se lança um produto novo.
Tomemos em linhas gerais o que Thompson (1998) aponta como a
relação da modernidade “com diferentes formas de interação entre os
indivíduos” (p. 7). Considerando três tipos de interação, que denomina
face a face, mediada e quase interação mediada, analisa o papel da mídia
na formação das sociedades modernas. Na quase interação mediada,
derivada da ideia de distanciamento espaço-temporal em Giddens
(1991), o autor aponta as transformações de interações operadas pela
mídia entre os indivíduos.
As construções midiáticas das imagens podem apresentar fragilidades de conteúdo simbólico, tornando-se necessário apontar os efeitos provocados pela visibilidade no indivíduo público – neste caso, o
artista – no sentido de preservar, perpetuar a mediação desta imagem
em longo alcance. Assim, ao adquirir um álbum de um artista, vê-lo
na televisão, ir ao seu show, vê-lo de perto no Carnaval ou até mesmo
sair no bloco “puxado” por este artista, por vezes pode confundir o
receptor, no sentido de nos soar familiar aquela imagem acessível
através de um veículo (rádio, tv, cd, dvd, etc.). “Por outro lado, a
transformação da natureza da visibilidade através destes veículos
transforma também a relação de forma dicotômica entre o público e
o privado” (thompson, 1998, p. 109).
Thompson aponta dois sentidos desta dicotomia. O primeiro
“tem a ver com a relação entre o domínio do poder político institucionalizado, que cada vez mais era exercido por um estado soberano,
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por um lado, e o domínio da atividade econômica e das relações
pessoais, que fugiam ao controle direto do poder político, por outro
lado” (1998, p. 110).
O segundo sentido se refere ao que é público enquanto observável, ou mesmo realizado na frente dos espectadores para que
estes vejam ou ouçam. O privado, no entanto, é o que está fora da
cena, o que se esconde da vista dos outros. Assim, Thompson (1998)
aponta que o sentido dicotômico se opera pela “publicidade versus
privacidade, com abertura versus segredo, com visibilidade versus
invisibilidade” (p. 113). Neste sentido, o ato público se refere ao que
é feito abertamente, e o privado se refere àquele que é realizado de
forma secreta, invisível.
Como exemplo, podemos ilustrar a segunda gravidez da artista
– já que a primeira, perdeu o bebê – como espetacularização da vida
privada. Disputada por quatro grandes programas da rede Globo:
Serginho Groisman, Xuxa, Faustão e Fantástico no anúncio público
de sua gravidez, a artista vê sua disputa desmoronar com o equívoco
do compositor e cantor Toquinho que ao participar ao lado da estrela
do show de Andrea Bocelli em São Paulo em abril de 2009, anuncia
para o público a gravidez da estrela, revelando assim o segredo que
todos já sabiam.
Assim, Ivete transforma a vida privada em pública, até como estratégia de marketing no gerenciamento de sua carreira, de forma a
se exibir como eu-mercadoria, plena, inteira, de biquíni, de maillot,
com sutiã à mostra, abraçada a todos os namorados famosos que
completam sua lista, ao lado dos familiares, ao lado de celebridades
de todas as áreas, vendendo tanto produtos de toda natureza não produzidos pela estrela (shampoos, sandálias, iogurtes, cervejas, tintura
de cabelo) como produzidos com sua marca (cds, dvds, vídeo clips,
blocos de Carnaval, etc.). Até o seu espólio é exibido publicamente
nos magazines como Contigo, Quem, Caras. Podemos considerar
também declarações de famosos como Xuxa, Suzana Vieira, Carolina
Dieckmann, Serginho Groisman e Hebe Camargo, que a enchem de
elogios como pessoa e como artista.
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Ainda que a crítica “especializada” não seja unânime em considerá-la um talento (vide críticas do seu álbum Clube Carnavalesco...), o
que importa para o grande público e para a estrela é ser “consumida”
de todas as maneiras. No programa Marília Gabriela Entrevista, exibido na gnt em 20 de maio de 2007, a artista diz:
Meu lance é com o público. A crítica é mais relacionada ao segmento. Você agradar a todos é uma tentativa ridícula. Eu acho
que o crítico tem que emitir sua opinião com a mesma liberdade
que eu tenho de criar. A crítica não me movimenta. A capa do
jornal de hoje enrola o peixe de amanhã (SANGALO, 2007).

Só pra me ver, de sua autoria, Seja por meio de fofocas e escândalos,
seja através de sua música, seja ainda pela sua imagem, pela sua voz,
pelo seu corpo, pelas suas declarações a respeito da música e de como
manter a forma, etc...
A canção neste álbum pode servir de ilustração de um processo de
construção de uma identidade própria:
Me deixa cantar que a banda é boa
Me deixa cantar
Me deixa cantar que a vida é boa
Me deixa cantar
Primeiros acordes na avenida
E o povo se junta pra ver
Uma banda famosa da terra
Hoje vai ter
A gente toca música boa
Que o povo gosta de cantar
Liberdade na voz dela que ecoa
E balança
Sou, sou, sou eu, sou eu
Quem carrega a galera
Que dança, que passa
Que fica que espera pra ver

356

as_donas_do_canto.indb 356

A Singularidade das Intérpretes

10/5/aaaa 10:24:06

Só pra me ver
Sou eu, sou eu, sou eu
Que carrega a negada
Que dança, que passa
Que fica parada pra ver
Só pra me ver
Primeiros tambores na avenida
Me deixa cantar que a banda é boa
Me deixa cantar
Me deixa cantar que a vida é boa
Me deixa cantar...
Só pra me ver. Ivete Sangalo (2003).

Esta canção define em linhas gerais o que significa para a intérprete/compositora transitar no mundo da música. Ao mesmo tempo
em que pede para cantar por ter “uma banda boa”, pede também
“porque a vida é boa”. Ao mesmo tempo em que a intérprete usa o
pronome pessoal na terceira pessoa e no feminino – ela – para se
referir a qualquer cantora, mais abaixo se apropria do fato de que
“sou eu que carrego a galera que passa, que fica e que espera pra ver,
só pra me ver” (grifo da autora), dando mostras de que a galera vai
para a avenida “para vê-la”, não importando de que maneira. Parada,
cantando com ela, dançando, de todas as maneiras, “todos” querem
desfrutar de sua presença/imagem/voz.
Neste sentido, Ivete Sangalo pode ser considerada um fenômeno
da música baiana/brasileira, uma pop star cuja trajetória também pode
ser vista como um sucesso de marketing. Exibida, é uma intérprete
baiana/brasileira que gosta de se (a) mostrar, se exibir. Kellner (2001),
ao analisar o fenômeno Madonna como um construto, aponta que:
Mesmo recorrendo aos métodos convencionais dos Estudos
Culturais, com a análise do texto e sua recepção pelo público,
argumentaremos que um componente geralmente negligenciado dos estudos culturais – a economia política e a produção
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da cultura – é uma importante chave para a compreensão do
fenômeno Madonna, pois o sucesso de Madonna é em grande
parte um sucesso de marketing, e a música, os vídeos, outros
produtos seus e sua própria imagem, são triunfos de estratégias extremamente bem sucedidas de produção e marketing
(p. 342).

A partir da afirmação podemos perceber graus de similitude do
construto da pop star americana com as intérpretes baianas/brasileiras, de maneira geral, e Ivete Sangalo de forma particular.

O eu-mercadoria
Não quero dinheiro
Só quero amar
(Tim Maia)

As estratégias de marketing também deflagraram o sucesso provocado pelo lançamento do sexto álbum solo da intérprete – Ao vivo mtv
–, completando dez anos de carreira, lançado em cd e dvd em 21 de
dezembro de 2004 no estádio da Fonte Nova, em Salvador, para 80 mil
pessoas. Podemos observar que, assim como o sucesso de Madonna
(kellner, 2001), guardando as devidas proporções, o sucesso de
Ivete é também, em grande parte, um sucesso de marketing.
Conforme declaração da intérprete ao repórter Osmar Martins a
respeito do convite para gravar Ao vivo mtv, diz a intérprete:
Eu já tinha recebido o convite, mas não aceitei por achar que
não estava preparada e precisava sedimentar minha carreira.
[...] Participei de todo o projeto e foi bacana porque a gente
gravou tudo num único dia, com o estádio cheio, e a banda não
errou uma nota. Eu amei o resultado (MARTINS, 2004).

Observamos, com esta declaração, as estratégias necessárias para
se gerenciar uma carreira com sucesso. Ivete cercada de profissionais

358

as_donas_do_canto.indb 358

A Singularidade das Intérpretes

10/5/aaaa 10:24:06

talentosos e competentes, como ela mesma não economiza reiterar,
pela sua produtora Caco de Telha, que montou uma infra-estrutura
mobilizando uma enorme equipe de mais de mil seguranças especiais,
além de efetivos das polícias civil e militar, fast food, serviço médico,
infraestrutura de som, luz, palco e banheiros químicos; a parceria com
a prefeitura de Salvador também foi de fundamental importância na realização deste evento, colocando à disposição da população transporte
urbano, bem como policiamento para a segurança do público; uma
parte da renda foi revertida para o hospital infantil Martagão Gesteira,
em Salvador, e para a campanha Sua nota é um show60, dentre outros.
Os patrocínios também foram fundamentais para a realização
de um evento desta proporção. A parceria se estabeleceu com a
Arisco, Vivo, Nova Schin, Insinuante, Iguatemi e Pestana Bahia. Como
convidados, Daniela Mercury, Sandy & Junior, Gilberto Gil, Davi
Moraes, Tatau e Margareth Menezes. A mtv gravou um especial ao
vivo que originou um cd e um dvd. Na coletiva para a divulgação do
megaevento, que aconteceu no hotel Pestana, Ivete, ao lado do seu
produtor executivo Ricardo Martins, além de ter mostrado toda a
infraestrutura descrita acima, divulgou parte do repertório. Declarou
ela: “trago canções que viraram sucesso na época em que eu integrava
a banda Eva, mesclando com hits que fazem parte da carreira solo,
além de uma música inédita de minha autoria” (miranda, [2003]).
Produzido pela Universal Music e dirigido por Alexandre Lins e Ivete
Sangalo, o evento para a gravação do álbum e do dvd contou com uma
equipe reunindo em média 70 a 80 pessoas, para por de pé um evento
orçado em torno de R$ 800 mil. Assim, o modo como Ivete gerencia
sua carreira, indissociável de sua imagem, incorporando públicos
diferenciados, possibilita tornar-se uma superstar pop.
Assim, com um repertório eclético e variado, recheado de hits
jamais esquecidos pelos fãs, Ivete segundo seu diretor musical
Alexandre Lins, “fará a abertura e em seguida receberá os artistas”
(miranda, 2003), com canções que fizeram parte do seu repertório
ainda como vocalista/puxadora da banda Eva como Alô Paixão, Beleza
Rara, Levada Louca, Vem meu Amor, Eva; grandes hits de álbuns solos
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como Carro Velho, Empurra-empurra, Sorte Grande, Festa, To na rua,
Faz tempo, A lua que eu te dei, Se eu não te amasse tanto assim, e duas
agradáveis surpresas: a primeira, a regravação da canção imortalizada
na voz de Carmen Miranda, Chica Chica boom chic, uma rumba apreciadíssima, cheia de ufanismo; a segunda, a lambada Chupa toda, de
Ronaldo Marcel, em dueto com o ministro artista Gilberto Gil, cuja interpretação termina de certa forma engolfada pela da sua parceira.
No álbum, além de Gil se fazem presente Sandy, com a balada
Se eu não te amasse tanto assim, e Davi Moraes, com a guitarra em
Astral. Quanto ao dvd, todos os outros artistas que não puderam
entrar no álbum estão presentes. Segundo declaração da gravadora,
“por motivos mercadológicos, entre as 30 músicas gravadas, foram
selecionadas 18. Isso porque, a partir desse número, o projeto teria
que se transformar em um cd duplo, o que acabaria por elevar o preço
do cd ao vivo Ivete Sangalo” (martins, 2004).
Para um álbum gravado ao vivo num estádio da proporção da
Fonte Nova, o resultado técnico é satisfatório, captando todos os
instrumentos com uma sonoridade agradável, bem como o “coro” dos
fãs e do público presente em quase todo o álbum. Percebe-se na voz
da intérprete uma soprosidade excessiva, talvez pela própria captação
ao vivo, possibilitando assim um tipo de emissão vocal diferente de
um registro em estúdio, que utiliza outro tipo de microfone, mais
sensível e consequentemente, mais eficaz em maquiar alguns problemas técnicos.
Quanto à performance de palco, rodeada por um grupo de dançarinos, pode-se dizer que Ivete praticou com eles diversas coreografias,
trocando cinco figurinos no decorrer do show, confeccionados por
Pat Zufa e seu braço direito Higor, maquiada por Tom Reis “ele me
deixou com cara de mulher famosa!!!”, com cenário elaborado pela
irmã Mônica Sangalo, Ivete ainda conta no palco com sua banda, que
a acompanha durante este tempo. Vejamos o que nos diz a intérprete
a respeito destes profissionais no encarte deste álbum (2004).
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A banda e os bailarinos são de fazer gosto. Ô capacidade,
ô balanço, ô meu Deus! Todos lindos, tocando e dançando
muito... aí eu não aguento... Guiga, diretor musical, Letieres,
Ferreirinha, Cara de Cobra, Márcio Brasil, Fabinho O’Brian Dú e
Jô, Radamés, Toinho Batera, Gigi, Juninho, Rudney, Paty, Maria
e Juju, Kalunga (engenheiro de som – super PA).

Por outro lado, para se gravar um álbum ao vivo, é necessário
maturidade e segurança vocal, para que o registro efetivamente seja
agradável tanto para o público como para a crítica; o artista, ao se expor desta maneira, pode se revelar frágil em determinados aspectos.
Assim, tanto vocalmente quanto em termos de performance – ver o
dvd do mesmo evento com 350 mil cópias vendidas – Ivete Sangalo
atinge sim uma maturidade e segurança plena ao comemorar dez
anos de carreira com estes dois tipos de registro. Neste sentido, a intérprete credita a competência deste registro a Marcelo Sabóia (som),
Flávio Sena (mixagem) e Carlinhos Freitas (masterização).
A cobertura do evento foi assim narrada pelo repórter Jairo
Costa.
Por volta das 19h, um espetáculo de fogos de artifício encheu
de luz e cor o céu sobre a Fonte Nova, levando o público ao
delírio. Foi a senha para o início da festa protagonizada pela
cantora juazeirense, mas que contou com uma verdadeira constelação como coadjuvante.
[...] gritos histéricos ecoam pelo templo sagrado do futebol
baiano. De vestido branco com detalhes prateados, aparece
Ivete, precedida pelo canto uníssono de parabéns pra você. Ao
ver o imenso público presente ao evento, a cantora chora, engole as lágrimas e solta sua voz tarimbada por uma década de
carreira levantando multidões pelo país afora. Aos acordes do
hit Eva – sucesso da banda Rádio Táxi durante os anos oitenta,
mas que se eternizou nos vocais de Ivete – a multidão incendeia
a Fonte Nova.
[...] A primeira parte do show é composta de canções que

As donas do canto

as_donas_do_canto.indb 361

361

10/5/aaaa 10:24:06

fizeram parte da carreira da cantora no comando da banda
EVA. Nesse instante, ficam evidente a dimensão da empatia
que Ivete tem junto ao seu público e o domínio adquirido ao
longo de sua carreira. O palco é sua casa, onde ela passeia com
desenvoltura.
Até mesmo a mega-estrutura montada para o espetáculo –
anunciada com pompa semanas atrás [...] – parece pequena
diante da força de Ivete. Ela sim é a senhora absoluta do show.
A cada passo de coreografia, o público acompanha, hipnotizado
[...]
À medida que os convidados se sucediam no palco, o público
delirava. [...] Mesmo no momento das já tradicionais baladas,
os ânimos do público não se arrefeceram. Continuaram acelerados, em puro êxtase. Ao final do evento, a Fonte Nova parece,
enfim, voltar a sorrir (COSTA, 2003. p. 8).

Em linhas gerais, o repórter coloca Ivete como uma artista que
chegou para ficar. Para arrematar este registro, Ivete credita o sucesso
do seu trabalho de maneira geral aos fãs que a acompanham durante
estes dez anos de carreira. Na contracapa do álbum mtv ao vivo (2003),
assina do próprio punho a seguinte declaração:
Quando eu era pequena, sonhava em ser cantora. O tempo
passou e hoje faço 10 anos de carreira. Deus realizou o meu
sonho e encheu minha vida de música e do carinho do meu
público. O mesmo sinto por vocês. Somos uma coisa só: eu,
a música e os meus fãs. Me sinto hoje como quando eu era
pequena. Posso cantar e ser feliz porque estou em casa e tenho
o amor de vocês.

Passemos ao lançamento do álbum As Super Novas, em 2005, pela
Universal Music. Este álbum soa como uma sequência dos álbuns anteriores, interrompido pelo mtv ao vivo. Funks, baladas, axé, samba
reggae, lambadas, são ritmos presentes no álbum que, curiosamente,
apresenta o menor número de canções até hoje gravadas pela intérprete numa única edição – apenas 12.
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Várias razões podem ter levado a esta redução quantitativa. Uma
delas, a falta de tempo para pesquisar repertório, ou para entrar em
estúdio e registrar mais canções, em virtude da agenda superlotada,
ou a falta de material compatível com a proposta estética do álbum,
ou ainda a queda vertiginosa de vendas causada pela disseminação
aberta da pirataria, diante do que não vale a pena investir mais tanto
recursos na gravação de um álbum que pode ser comprado em qualquer esquina por r$ 5 reais, ou ainda ser capturado na Internet sem
ônus para o ouvinte.
As Super Novas foi lançado no mesmo período em que Ivete aceita
convite da Rede Globo para apresentar quatro programas musicais/
temáticos aos domingos – Som Brasil, cada um deles com um tema
diferente: Mulheres do Brasil, Sabores do Brasil, Modos e modas do
Brasil e Paisagem do Brasil. Ivete recebeu artistas do Brasil inteiro,
além de sempre fazer também um número musical buscando emplacar hits do novo álbum. Soy Loco por Ti América foi o primeiro
sucesso deste álbum, mesmo porque já vinha sendo executado na
novela do horário nobre – América. Abalou (Gigi) foi a segunda, além
de bastante executada no Carnaval de 2006, ao lado de A galera. O
tema da novela das sete, Cobras e Lagartos, exibida em 2006 pela
Rede Globo conseguiu manter o álbum à venda, principalmente com
a canção de Ramon Cruz, Quando a chuva passar. Este álbum teve a
tiragem inicial de 650 mil cópias, das quais 500 mil comprados pela
indústria de cosméticos Avon.
Os temas recorrentes nas canções da artista continuam apontando
para o amor a dois, como pode ser observado na canção Abalou: Bastou
você entrar na minha vida prá ficar tudo bem/Não quero desgrudar de
você/é bom parar o tempo/tem tudo pra dar certo nós dois/já sei que não
tem jeito ta feito/você me ganhou. O refrão arremata este amor ideal
com: abalou, abalou, sacudiu balançou/coração é só felicidade/Abalou,
abalou isso sim é amor de verdade.
O crítico Hagamenon Brito diz:
As Super Novas vol 1 não decepciona quem acompanha a carreira da cantora. Sobretudo após Clube Carnavalesco Inocentes
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em Progresso, influenciado pelo então namorado Davi Moraes.
Com o álbum de 2003, Ivete encontrou uma estética sua, uma
discotecagem pop variada que mescla baianidade percussiva,
Caribe, reggae, romantismo, etc. (BRITO, 2005).

Ao observar a capa deste álbum, podemos nos reportar às coletâneas dos vinis da década de setenta/oitenta, As 14 mais, com as capas
exibindo mulheres/modelos jovens em trajes sumários em cima de
motos ou exibindo seus corpos perfeitos, sem falhas. Ivete, de jeans,
top, sandálias altíssimas e brincos com pena de pavão, quase que deitada em cima da moto com as nádegas arrebitadas, parece uma pin up
ilustrando o rótulo de um produto – no caso dela, o seu produto. Na
coletiva de lançamento, ao ser indagada sobre por que resolveu fazer o
tipo “gostosona”, a artista respondeu:
Eu queria aparecer belíssima, bem sensual. Adoro aparecer
bonita. Sou mulher. Além disso, quando resolvi fazer a capa do
CD, eu me lembrei das capas nas quais Rose di Primo (famosa
modelo/atriz dos anos setenta) aparecia de biquíni. Só que a
mamãe aqui não está podendo. (MARTINS, 2005).

A intérprete mantém a imagem do eu-mercadoria, que lança mão
de todos os acenos no sentido de que o consumidor leve o seu produto.
Trata-se de uma imagem que começa a se construir nos tempos de
vocalista da Banda Eva, ladeada pelos músicos, dividindo assim as
atenções, passando, a partir do primeiro álbum solo da garota pudica,
límpida, envolta numa espécie de capa/copo de leite, à garota plugada
no mundo pop do segundo álbum exibindo, à la Madonna, crucifixos e
camiseta com taxas, passando para sua grande guinada com o álbum
Festa, assumindo o corpo/pernas enquanto objeto de desejo masculino/feminino; no quarto álbum, resguarda-se envolta em flores e
figurino romântico com listras cor de rosa e flores ao redor, até como
mensagem subliminar de estar casada, portanto, comprometida.
No álbum mtv ao vivo61, continua casada com o músico e compositor Davi Moraes, mas a capa do álbum retrata um momento de
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celebração entre o seu público e ela, como que agradecendo o sucesso,
comungando juntos. No álbum As Super Novas vol.1, Ivete se mostra
“disponível” para o largo consumo. Sua mão no queixo e a boca meio
entreaberta, outra marca de seus álbuns (seus lábios exibidos como
uma fruta a ser devorada), assim como um olhar distante, (re)velam
códigos sexuais de disponibilidade. Assim, a sexualidade latente
em Ivete se desnuda não de forma acintosa ou mesmo vulgar; ao
contrário, de forma brincalhona e “sacana”, sua singularidade vai se
construindo, se metamorfoseando, como uma camaleoa que muda de
cor a depender do ambiente onde esteja, como um jogo de esconde/
mostra, de forma que o “leitor” não leve muito a sério o que está à
mostra; ao contrário, é tudo um faz de conta, mas com controle de
sua imagem, do que quer e como quer mostrar para o público.
A imagem construída por Ivete ao longo de sua trajetória é de quem
“brinca” com estes códigos morais, éticos, estéticos, como se a vida
para ela fosse um contínuo jogo de exibicionismo, não no sentido em
que se emprega normalmente, pejorativamente; ao contrário, como
ela mesma revela na capa da revista Contigo: “Nunca me senti tão
bonita quanto agora”. Soltando em seguida uma sonora gargalhada,
brinca, faz caretas e adiante diz ela na terceira pessoa: “Abalou Ivete”.
(lira neto; faissal, 2006. p.61).
Este corpo transformado por plásticas62, ginásticas, maquiagem,
figurinos, cortes de cabelo, dentre outros, serve de reforço na venda
dos seus produtos. Assim, este corpo ideal pode servir de instrumento, de reforço de uma imagem construída de forma brincalhona,
sem pretensão, pelo menos perante o público e a mídia, que a divulga
também com esta imagem. Imagem esta que pode ser associada tanto
a celebridades internacionais como Bono Vox (vocalista do grupo
irlandês U2 em dueto com a intérprete no Carnaval 2006), a apresentadora Xuxa, convidada pela intérprete para desfilar no Carnaval no
trio elétrico do bloco Corujas, como foi veiculado na capa da Revista
Quem de março de 2006, só para citar alguns famosos. O lançamento
de As Super Novas vol. 1, ao lado de grupos populares massivos como
Calcinha Preta, Said Bamba – como ela mesma anuncia, “misturando
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o mundo inteiro vamos ver o que é que dá” (Festa 2001) – se revela:
Sou uma “artista popular e por isso quero chegar a todos os lugares,
mas também quero imprimir um padrão de qualidade” (casé, 2007b
p, 21). Com este álbum, a artista chegou a 600 mil cópias e ganhou o
prêmio Multishow de melhor cantora, assim como o troféu Dodô e
Osmar na mesma categoria.
No Carnaval de 2007, a artista reinou absoluta, com os abadás
dos blocos esgotados e vestida de vedete nos 5 dias de desfile. Ivete
provou mais uma vez sua popularidade culminada com a gravação
do 8º álbum solo e 14º trabalho da carreira. Em parceria com o canal
Multishow, a artista gravou o cd e o dvd ao vivo no Maracanã, em
dezembro de 2006, com 55 mil pessoas no estádio. Com tiragem inicial
de 100 mil cópias do cd e 75 mil para o dvd lançados em abril de 2007,
“a menina de ouro da Universal Music” está no topo da constelação de
estrelas brasileiras, cuja crítica aponta que o maior mérito do cd é a
capacidade de Ivete movimentar a massa.
Como convidados, a estrela recebeu Samuel Rosa, Alejandro Sanz,
Saulo Fernandes, Durval Lelys, mc Buchecha. Com a música inédita
Deixo (Sérgio Passos e Jorge Papapá), a canção, com arranjo de Davi
Moraes e guitarra nas mãos da própria Ivete, já em plena execução
nas rádios do Brasil, Ivete pôde testar mais uma vez sua popularidade.
“Como estava num estádio, pude sentir o clima como o de uma torcida.
Mas era a torcida para um time só, o meu” (casé, 2007a).
O cd/dvd apresenta um grande número de regravações pontuadas
por apenas três inéditas, uma das quais gravada em estúdio – Dunas,
com participação de outra intérprete baiana, Rosa Passos, também
compositora da faixa, em parceria com Fernando de Oliveira.
Observemos agora um pouco do repertório presente no cd/dvd
Multishow ao vivo: Ivete no Maracanã. O dvd programado para ser
exibido em 10 de abril de 2007 no Canal Multishow foi adiado para
o dia 24 de abril, para inibir a pirataria. Com duração de uma hora e
30 minutos, reúne 18 músicas entre inéditas e regravações. Entre as
inéditas, destacamos a já citada Deixo, que mostra a Ivete romântica
que sonha com o amor ideal:
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Lembro daquele beijo que você me deu
E que até hoje está gravado em mim
E quando a noite vem
Fico louca pra dormir
Só pra ter você nos meus sonhos
Me falando coisas de amor
Sinto que me perco no tempo debaixo do meu cobertor.
Deixo. Sergio Passos e Jorge Papapá (2007).

Cabe destacar o clipe desta música exibido nos canais de tv representando uma Ivete num vestido longo e vaporoso, com gaivotas
ao redor, empunhando uma guitarra63 que contrasta com o clima ao
mesmo tempo em que romântico, pop. Por outro lado, ao observarmos a capa do álbum e do dvd, percebemos uma pop star – ou será
uma super heroína? Com um macacão justo de vinil confeccionado
pelo estilista Alexandre Hercovitch. A indumentária lembra a mulher
gato, cuja arma no combate à injustiça pode ser representada por um
microfone que transmite ondas sonoras, levando adiante sonhos para
uma verdadeira multidão em poder se tornar uma estrela64. Como
já apontado por Morin (1987), qualquer jovem bonita e bela é uma
estrela em potencial. Será?
Na capa do cd e do dvd, a artista é fotografada num momento do
show, no palco, de maneira em que se podem observar ao fundo pontos de luz, como se estivesse gravitando entre as estrelas, ao mesmo
tempo em que se torna a maior delas – a estrela solar. Continuemos
com o repertório do álbum/dvd.
Dentre as inéditas, destacamos Dengo de amor (Ivete Sangalo/
Ramon Cruz), Completo (Ivete Sangalo/Gigi) e Ilumina (Sergio Passos,
Jorge Papapá/Edu Casanova). Tanto Completo quanto Ilumina depositam no outro a felicidade, o que é recorrente em seu repertório,
que ilustra com ícones como flores, jardim, estrela, etc. o sentimento
do amor perfeito, eterno. O que importa aos olhos do outro é que o
amor pregado pela intérprete seja intenso e verdadeiro, não importa
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se efêmero (como é recorrente em sua vida real). Já em Dengo de
amor, acontece um fato curioso e pouco frequente na maioria de suas
canções românticas. A artista deposita aí o centro da paixão do outro.
Coisa boa é ver você chegar/Coisa boa é ver você dançar/Coisa boa é ver
você cantar/ é ver você se apaixonar por mim.
As outras canções que compõem as duas peças são regravações de
outros álbuns como Abalou, Festa, Sorte Grande, Flor do reggae, A galera
e Chupa Toda. Dentre as participações especiais:
No palco, ela também recebe cinco convidados especiais, todos
incluídos no especial do Multishow. Samuel Rosa, vocalista do
Skank, divide os vocais na faixa Não vou ficar (de Tim Maia,
sucesso na voz de Roberto Carlos); Saulo, que hoje cumpre
a função de vocalista da Banda Eva, por onde a própria Ivete
passou, participa em Não precisa mudar; o funkeiro Buchecha
representa o Rio de Janeiro; Durval Lelys joga um clássico da
axé music, Bota prá ferver, e o espanhol Alejandro Sanz coloca tempero gringo no show, com o sucesso Corazon Partió.
(MAIA, 2007).

Com uma duração bruta de quatro horas, incluindo os extras, o
dvd conta com 27 músicas, enquanto o cd conta com 18.
Em outubro de 2008 Ivete lançou o cd infantil, A Casa Amarela,
com composições como o Funk do Xixi, Frufru, é bom viajar, Maria Flor,
Bichos, A casa amarela, dentre outras. Foi todo composto e gravado
pela cantora baiana com Saulo Fernandes e tem a participação de
Xuxa.
Em abril de 2009 lança o cd e dvd Pode Entrar de duetos com
nomes como Carlinhos Brown, Lulu Santos, Marcelo Camelo, Maria
Bethânia e Vanessa da Mata. O projeto de duetos foi todo gravado –
nos meses de setembro até meados de outubro de 2008 – no estúdio
construído por Ivete em seu apartamento, em Salvador.
É comum no meio artístico, de forma geral, e nas gravações de
dvds de maneira específica, bem como no ambiente do Carnaval, receber convidados da mesma gravadora, ou ainda o artista com quem o
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anfitrião se identifica, cujo trabalho admira. Neste sentido, podemos
nos reportar à noção de familiaridade apontada por Moura (2001), que
também pode ser observada no dia a dia da artista, como ilustrado
a seguir:
Para quem reside ou passa próximo à sua residência, no Campo
Grande, é corriqueiro ver Ivete fazendo caminhadas e corridas
pelas ruas e praças. O motorista do ônibus pára e grita: “E aí,
negona”? Um outro passa de carro e cumprimenta: “Diga lá,
Ivetão!”. “É uma maravilha”, diz ela: “Não tenho problema
com assédio de fã. Se estou correndo e alguém pede para fazer
uma foto minha, fico pulando no mesmo lugar até a pessoa
tirar a foto. Isso não me custa nada” (LIRA NETO; FAISSAL,
2006, p.66).

Assim, a artista estende para o palco a alegria e a proximidade com
o público que já carrega do cotidiano, de forma a buscar nesta atitude
o reconhecimento de uma artista que busca na aproximação com o
seu público o diferencial. Assim, “todos” já tiveram e têm a oportunidade de falar com Ivete Sangalo, de forma a considerá-la como alguém
muito próximo ou mesmo da família. Assim, Ivete transforma sua
vida em obra de arte “inventando” um estilo muito próximo de sua
vida pessoal para plasmar a sua arte.
Podemos arriscar uma afirmação no sentido de identificar Ivete
Sangalo como uma personagem/tipo no sentido aristotélico. Para
Aristóteles (1993), o ethos (caráter) e a diánoia (pensamento) são o
princípio da caracterização da personagem de teatro, sendo estes
elementos básicos para a sua construção. Por outro lado, segundo
ainda o filósofo, a ação, elemento fundamental na construção da cena,
supõe personagens que falam, agem.
Poderíamos, aqui, nos perguntar se a personagem, na tragédia
grega, é dono dos seus atos ou refém das ações. Parece que a dualidade
sujeito e vontade, objeto e determinação, agente e paciente, herói
titular da ação e vítima da fatalidade da decisão dos deuses e dos
golpes do destino, o personagem trágico toma sim suas decisões e age,
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em seguida, de acordo com elas. Entretanto, as personagens cômicas,
são, via de regra, donas do seu nariz; não estão determinados por
mitos que os apresentam enquanto prendem, não carregam os efeitos
de maldições e vaticínios.
Gerard Gilles define personagem como um “homem portador de
todos os signos próprios do emissor-homem, gesto e gestualidade (ou
imobilidade, que também é gesto), som [...] mímica, guarda roupa,
adereços e até cenário, porque uma personagem nunca se define sozinha” (1980 apud pallottini, 1989, p. 14). Já Patrice Pavis deposita
na recepção dos espectadores o que é verossímil ou não, adquirindo
assim um tom cambiante e uma ótica subjetiva às coisas:
[...] o espectador sabe que, indo ao teatro, não poderá lá encontrar a pura verdade, o natural total; sabe, desde sempre, que
vai ao teatro para encontrar uma ilusão, um fingimento, um faz
de conta. Mas precisa de pontos de contato com o real, que lhe
dêem apoio necessário, os elementos de ligação com o mundo
em que vive, e que é o seu mundo conhecido. (2005, p. 21).

Neste sentido, poderíamos nos reportar a Morin (1969; 1989;
1998). Sua formulação de vida imaginária embebida de vida real e vida
real embebida de vida imaginária pode ajudar a compreender a construção desta intérprete sujeito objeto no ambiente social.
Assim, a singularidade de Ivete vai se delineando, aprimorando
seus papéis com total controle sobre os rumos do teu trabalho, não
só artístico, bem como empresarial, de modelo bem sucedido, gerenciando ao lado da família, profissionalmente, seu patrimônio,
demonstrando que arte e negócio podem andar de mãos dadas. A
intérprete afirma ao jornal A Tarde que gerencia seus negócios ludicamente, dando as coordenadas em termos de filosofia de trabalho
junto aos seus irmãos, pontuando de que maneira pretende conduzir
a carreira (ramos, 2002), mais como mentora intelectual do que
propriamente como produtora, tarefa reservada à família.
A música que vibra em sua garganta e no seu corpo ecoa para o
Brasil e para o mundo de forma cada vez mais latente. Isto pode ser
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ilustrado com a turnê bem sucedida em vários países da Europa e dos
Estados Unidos e América Latina a partir de 2003.
A cidade de Santiago do Chile foi o ponto de partida da série de
shows internacionais de Ivete Sangalo. “Será minha primeira excursão”, revela a cantora, que já tinha realizado shows na Europa e
Estados Unidos com a Banda Eva. Do Chile, a próxima parada aconteceu no dia 6 de junho, em Portugal, onde Ivete participou da noite de
inauguração do Rock in Rio Lisboa ao lado de Sting, Alejandro Sanz e
Alicia Key. Em julho, retornou a Portugal para mais três shows, dias
13, 15 e 17. No mês de agosto, Ivete rumou ao Japão, apresentando-se
em Nagoya, Hamamatsu, Saitama e Tóquio. Em seguida, atuou nos
Estados Unidos, cantando de 16 a 22 em Miami, Nova York e Boston.
Quando o assunto é carreira internacional, Ivete resolve tomar as
rédeas: “eu me envolvo ainda mais, por isso só resolvi fazer essa excursão quando a gravadora tivesse condições de me acompanhar, [...]
não queria me apresentar num lugar onde não tivesse um disco meu
e as pessoas não conhecessem meu trabalho” (miranda, [2003]). Em
seu site, pode ser observada sua agenda de shows em países e cidades
do mundo, tais como Alemanha, Itália, Portugal, Holanda, França e
Espanha, dentre outros.
Com influência confessa de ídolos da brazilian soul music como
Tim Maia (o que pode ser constatado no seu último álbum), Cassiano,
além do baiano Gilberto Gil, da Timbalada e, em menor escala, dos
blocos afro, Ivete promove a síntese desses artistas em seu canto de
forma a não perder de vista a axé music e o Carnaval como ambiente
que se traduz pela levada vigorosa de sua banda nos shows e turnês
que realiza, bem como pelo contato constante com o público, seja
através de brincadeiras por onde passa, seja de palavras de ordem e
animação com a plateia. Dir-se-ia até que Ivete carrega no seu canto a
noção de Povo no sentido de popular, falando uma linguagem próxima
a este público que se identifica com sua fala, seu vocabulário.
Assim, a singularidade de Ivete se apresenta de maneira multidimensional (morin, 1998), buscando uma tradução da Bahia/Brasil
em aspectos cujos sentimentos de alegria, festa, prazer, sucesso,
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bussiness, marketing, negociações, se apresentam de maneira nem
sempre harmoniosa, nem sempre conflitante, mas nos permitem
compreender como o sucesso se realiza numa dimensão cuja liberdade
individual pode ser percebida pela confluência da noção de reticularidade (elias, 1994, p. 29), habitus (bourdieu, 2002) e discursividade
(giddens, 1991).
A liberdade plasmada na vida e obra de Ivete Sangalo transcende
a noção utópica e telúrica que o termo possa vir a ter. Ao contrário,
esta liberdade “brincante” da artista é a base da construção do seu
perfil enquanto pessoa e personagem, denotando assim a estrela solar
que irradia de luz e cores tudo ao seu redor. Segundo seu próprio
depoimento, “Sol é vida, energia, libido, perna de fora. É calor! E
eu sou uma pessoa solar. O sol faz a minha fotossíntese” (kedouk;
moraes, 2006, p. 92).
Não é à toa que seus desfiles no Carnaval acontecem sempre à
tarde, para que os fãs/súditos possam admirá-la em sua beleza solar,
radiante.

O canto barroco da axé music: Daniela,
Margareth e Ivete
Tanto a Fonoaudiologia quanto a Otorrinolaringologia, como especialidades da área de saúde que cuidam da voz, bem como professores de
canto, de dicção e expressão vocal, e ainda estudiosos da área de comunicação oral vêm contribuído substancialmente para compreender
os diversos aspectos da voz, não unicamente no aspecto fisiológico,
como também estético, social e cultural.
Podemos pensar a voz enquanto força interpretativa de um
determinado estilo musical – a axé music –, buscando múltiplas
possibilidades na construção de referências móveis de identidade. A voz pode ser compreendida, então, como “contorno
semovente de lugar de apropriação, instância fronteiriça entre
discurso de significações culturais, deslocando conceitualmente
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a força de seus sentidos para novos espaços de reflexão teórica
e crítica” (DINIZ, 2001, p. 207).

Diniz (2001) afirma que ao abandonar a “imaterialidade sonora
do papel” (p. 208), as letras na voz do/a intérprete, quando expressas
em melodia, apontam para o tripé constitutivo da canção: a letra, a
melodia e “a voz que faz emergir do silêncio a palavra-canto” (p. 208).
No entanto, a voz cantada, na contemporaneidade, assume contornos
distintos, uma vez que a estética do canto popular urbano ocidental
é indissociável das transformações tecnológicas da captação da voz.
Instaura-se, assim, uma nova ortofonia65.
Com a transcrição eletromagnética dos sons capturada pelo microfone pelo registro fonográfico e sua difusão, a voz e a música se
tornam mercadoria no Brasil quando o primeiro registro na voz de
Baiano foi prensado. Por outro lado, a criação de instrumentos eletroeletrônicos possibilita uma maior variedade tímbrica da voz humana,
valorizando sons, inclusive ruídos que outrora seriam considerados
defeitos, como soprosidade, gritos e sussurros, dialogando com guitarras distorcidas, samplers, delays, “que passam a ser incorporados
esteticamente, como representação do caos sonoro das grandes metrópoles, rompendo de vez com a equação beleza = pureza” (abreu,
2001, p.109).
Assim, o canto popular contemporâneo pode determinar não só
gêneros e estilos musicais, bem como determinados papéis sociais,
denotando posições dantes difíceis de perceber, na medida em que o
caráter da obra é determinado pelo/a intérprete, que tem o poder de
interpelar o ouvinte com o seu canto.
A voz destas intérpretes da axé music pode caracterizar universos de incorporações e reinvenções; em releituras não unicamente
presente em seus aspectos técnicos tais como afinação, pureza e riqueza de emissão, como também em outros níveis de percepção, no
qual o poder imagético da voz, além de se apropriar de uma canção,
transfigurando-a. Transmite, em seu canto, um lugar de onde este
canto ecoa, incorporando e rearticulando sentidos.
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Neste sentido, o Carnaval de Salvador pode ser compreendido, aos
efeitos desta pesquisa, como o espaço onde estas vozes se formataram para ecoar nos quatro cantos do mundo, de maneira a convidar
os curiosos a perceberem uma força transformadora contida no canto
barroco da axé music. Vejamos o que poderia significar aqui este termo.
Usado pela primeira vez em francês, o vernáculo correspondente a
barroco origina-se de um termo português que qualifica uma pérola
de formato irregular; inicialmente, foi empregado para sugerir estranheza, irregularidade e extravagância, aplicando-se mais às artes
plásticas do que à música. Somente no século xx o termo passou a
se referir a um período da história da música (sadie, 1994, p. 77).
Denominamos de canto barroco, aqui, a extravagância/excesso vocal impressa no trabalho das intérpretes de axé music cuja emissão
vocal de peito, brusca e percussiva, com um pitch vocal grave e voz
levemente rouca, com excesso de vibrato nos finais de frase, salvo
raras exceções, possibilitam um maior diálogo com os tambores e
instrumentos harmônicos (guitarra, teclado, baixo). Estes, tocados
simultaneamente, exigem voz forte, dotadas de grande domínio rítmico, já que as letras, em sua grande maioria, se superpõem, via de
regra, à melodia. Risério aponta:
[...] o barroco como a arte do excesso, da exuberância, da
desmesura; voluptuosa arte das volutas, das máscaras, dos
arabescos; espaço pleno e repleno (horror ao vazio), reino de
superabundância, transbordamento, prodigalidade, arte da
soma, da sinonímia, da catalogação, da digressão e do desvio. Barroco = a jogo; arte clássica = trabalho (apud MIGUEZ
OLIVEIRA, 1998, p. 50).

De acordo com Sant’Anna (2001), no barroco também pode se observar a convivência entre canto e palavra que para Dâmaso Alonso
“mostrava como a sonoridade rítmica dos versos, os jogos fonéticos
estavam sendo usados como elementos sedutores irracionais, já que
o sentido claro do poema nem sempre se alcançava conscientemente”
(apud Sant’Anna, 2001, p.18). Em relato ainda no mesmo artigo,
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Sant’Anna aponta para a capacidade “hipnótica”, “narcotizante” do
texto poético observada em festivais de poesia falada na Europa e
América do Sul sobre ouvintes que se dispunham a ficar horas em pé
a escutar os poetas a recitarem suas poesias, mesmo em línguas por
vezes desconhecidas para estes ouvintes, que, embevecidos, recarregavam as energias a partir da sonoridade das frases emitidas.
Este sentimento de “torpor”, “hipnótico”, pode ser reportado
aos estrangeiros que, estando em Salvador no período do Carnaval,
mesmo sem entender a mensagem poética das canções entoadas em
cima do trio elétrico, são tomados de igual sensação.
No período barroco propriamente dito, a voz se potencializa em
grau nunca dantes observados, tornando-se a relação entre texto e
música indissociável. Na Idade Média, o cantochão desenvolvia três
estilos melódicos de canto: “O silábico, em que cada sílaba do texto
corresponde a uma única nota musical; pneumático, em que duas a
doze notas acompanham uma sílaba; e o melismático, em que sílabas
isoladas podem ser cantadas sobre muitas notas” (sadie, 1994, p.77).
Os compositores Mozart e Rossini formam os maiores representantes
do Melisma no Barroco, chegando a voz a um virtuosismo tamanho
que a notação musical torna-se mais importante que o próprio texto.
“Sobre uma sílaba ou sobre uma vogal, o cantor ou cantora tinha possibilidades de exercitar por certo tempo todas as virtualidades de sua
glote, num estilo eminentemente ornamental, exagerado, às vezes
mesmo cacofônico. É quando surgem efeitos conhecidos como o trilo,
que era uma articulação da glote ao invés da utilização do diafragma,
como ocorre hoje” 66 (sant’anna, 2001, p.19).
A partir deste período, a voz passa a ser construída, inventada,
reconstruída baseada nestes princípios até atingir o canto operístico
italiano. É também no período barroco que surgem os inúmeros castrati, bem como o aparecimento da mulher na cena musical. É também
neste período que a bissexualidade vocal atinge o ápice com os castrati,
reencontrada na contemporaneidade com cantores de rock como Boy
George e do pop como Michael Jackson e Prince, dentre outros. Vindo
para o ambiente da música brasileira, temos representantes desta voz

As donas do canto

as_donas_do_canto.indb 375

375

10/5/aaaa 10:24:08

em falsete tão comum no barroco em Milton Nascimento e Edson
Cordeiro, além de Ney Matogrosso, que se apropria também do gestual
homoerótico para dar conta deste canto castrati masculino/feminino.
Quanto às performances destes artistas, Sant’Anna (2001) aponta
graus de similitude “nos grandes concertos de rock da atualidade,
uma mistura de reencenação das grandes óperas píricas barrocas, com
aquela formidável noção de cultura como espetáculo” (p. 19). Assim,
os concertos de rock da atualidade, sobretudo no caso do heavy metal,
com as performances vocais dos ídolos contemporâneos, cujo trato
vocal transforma a voz gutural, rouca, gritos e urros em estilo, como
parte da performance, num constante reinvenção não só vocal, mas
principalmente corporal, podem ser vistos em oposição ao canto
radiofônico e estático de um João Gilberto com seu banquinho e seu
violão, ou de uma Marisa Monte com seu canto sussurrado e de pouca
emissão, com concentração maior no rosto e na boca. Nos grandes
concertos de música pop contemporânea, além da voz, da palavra,
da dança, a reinvenção do corpo em movimento, principalmente do
baixo corporal preconizado já nos anos cinquenta por Elvis Presley
e tendo como grande representante, nos últimos anos, o grupo É
o Tchan e suas bailarinas rebolando os quadris, bem como Daniela
Mercury num corpo que dança, denotam o descongelamento do
artista no palco. O espetáculo toma forma de show business. Neste
momento, não só o corpo e a voz se movimentam, mas também o
palco se torna móvel com a invenção do trio elétrico, telões ampliam
detalhes do cenário e do corpo, a iluminação toma proporções descomunais e transformam a visibilidade de praticamente tudo... enfim,
todo o visível é reconfigurado como espetáculo. A voz se torna a
grande representação do novo formato do trio elétrico a partir do
novo modelo de bloco de trios.
Na década de setenta, um caminhão com gerador, projetores de
som e oito a doze amplificadores, além dos instrumentos elétricos,
entre os quais a guitarra baiana, era a formação que dominava a
cena do Carnaval. Entretanto, é Moraes Moreira já em carreira solo,
egresso do grupo Os Novos Baianos, o primeiro cantor a amplificar
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sua voz no trio elétrico e embalar os foliões baianos com composições de sua autoria tais como Pombo Correio, Chão da praça e Assim
pintou Moçambique. Neste período, a voz do cantor no trio, segundo
Oliveira (2007, p. 85) “era leve, flexível, e melodiosa, acompanhando
o andamento cada vez mais rápido imposto pelos dedos ágeis da guitarra elétrica [...] Voz e guitarra dialogavam enquanto os elementos
percussivos eram menos destacados”.
No final dos anos 70, amplifica-se a percussão, possibilitando
assim uma modificação na forma de emissão e colocação da voz,
que passa a repetir a marcação da percussão forte e volumosa. Mas
adiante, com a projeção da axé music inicialmente nas vozes de Luiz
Caldas e Sarajane, bem como do samba reggae, a percussão assume
definitivamente o proscênio do gênero, em diálogo com teclados e
sopros. O trio elétrico transforma sua sonoridade imediatamente
seguida pela voz dos cantores de trio de ambos os sexos.
[...] independentemente destes recursos de amplificação da voz,
o cantor de trio utiliza frequentemente aumento de loudness
na voz cantada, forte intensidade na emissão de voz falada,
nos intervalos e durante as músicas, como recurso para animar
o público, promovendo desta maneira desgaste das estruturas
do trato vocal quando executados de maneira inadequada, sobrecarregando [...] principalmente o músculo tireoaritenóideo,
mais acentuadamente o feixe externo, solicitado em emissões
vocais mais intensas (OLIVEIRA, 2007, p. 90).

Entretanto, no que se refere à diferença de gênero entre os/as
intérpretes, percebe-se que, no sexo feminino, a emissão da voz que
canta se situa na região mais grave da tessitura, com ressonância
laringofaríngea, enquanto nas vozes masculinas a voz que canta se
situa nas regiões agudas, com predomínio de ressonância faríngea,
denotando, assim, inversões vocais no cotidiano. Assim, no caso específico da axé music, a emissão masculina se processa mais na região
aguda e a feminina, na região grave, denotando assim uma tendência
à androginia vocal que também pode estar associada aos papéis socioculturalmente construídos.
As donas do canto
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Na axé music, então, a voz se caracteriza por uma canto percussivo,
“duro”, que, em diálogo com os tambores e instrumentos harmônicos, contribui para que o canto possa sobressair em letras67 quase
onomatopaicas, percussivas, cujas sonoridades servem de referência
para a dança e para o corpo que ao ar livre, portanto, um espaço sem
delimitação prévia, pode “dificultar a emissão conforme sua direção”
(oliveira, 2007, p. 91), nem sempre podendo contar com o vento
como aliado na transmissão deste som.
A psicodinâmica vocal observada nas vozes de Margareth, Daniela
e Ivete no que se refere especificamente à voz de peito – portanto,
grave – observa-se no campo das representações. São vozes que denotam poder, domínio, comando, simbolicamente representadas em
figuras tais como rainhas, guerreiras, sereias que enfeitiçam seus ouvintes não de maneira unicamente dócil, melodiosa, mas dialogando
com mundos em trânsito cuja tradição e modernidade se hibridizam
na acepção de reinventar sentidos e sensações. Pois: “Através da voz,
a palavra se torna algo exibido e doado, virtualmente erotizado, e
também um ato de agressão, uma vontade de conquistar o outro, que
a ela se submete pelo prazer de ouvir” (zumthor, 1993, p. 8).
Podemos afirmar que o prazer de ouvir e o prazer de dançar – ainda
que no mesmo lugar, pois o espaço público do Carnaval de Salvador
encontra-se cada vez mais disputado pelos foliões e associados – é
monitorado pela dona da voz e pela voz da dona. Esta dona da voz é
oportunizada, circunstancializada, potencializada, legitimada pela
indústria cultural, que a transforma em mercadoria; entretanto, pode
ganhar força e impor negociações com a agência mais poderosa da
cadeia do sucesso, qual seja, a gravadora. Torna-se cada vez mais fragmentário o conjunto das etapas de gravação, fabricação e distribuição
do produto, chegando-se ao ponto em que se encontra hoje uma das
três estrelas/intérpretes enfocadas nesta pesquisa: Daniela Mercury
chegou a deter os direitos de propriedade dos seus fonogramas.
Voltemos, pois, à análise da voz em Daniela Mercury como uma
construção que encontra matrizes em vozes da mpb, a exemplo de Elis
Regina, cuja força interpretativa, que correspondia a um estilo pes-
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soal que se contrapunha ao ícone plasmado na voz de João Gilberto,
transforma a voz numa explosão articulatória precisa e perfeita. Esta
construção sacrifica por vezes um timbre suave e delicado comum nas
vozes femininas da mpb, a exemplo de Gal Costa, Zizi Possi, Fátima
Guedes, Marisa Monte e Vanessa da Matta, para citar algumas representantes da chamada mpb das últimas décadas, em detrimento de
um timbre áspero, rasgado, metálico e anasalado pela força interpretativa impressa em cada canção.
O mesmo sacrifício do timbre pode ser observado na voz de Daniela,
que ganha contornos singulares pela própria característica do repertório por ela registrado, bem como pelas transformações tecnológicas
e espaciais que, impressas em seu canto, denotam a concepção da voz
enquanto assinatura, ao mesmo tempo em que, repleta de máscaras
identitárias que representam inúmeras possibilidades de recepção,
pode se tornar um selo de identificação do lugar de onde se canta.
De maneira geral, as intérpretes de axé music e de maneira
particular as intérpretes no trio elétrico podem ser comparadas a
maratonistas que necessitam tanto de resistência quanto de força
muscular para dar conta de uma atividade física/estética que exige,
além de energia, grande preparo físico. No caso de Daniela, que se
revela uma intérprete vigorosa não só corporalmente, em virtude da
própria formação em dança, o que lhe facilita um maior domínio técnico do corporal/vocal, quanto no espaço cênico de sua performance,
sua emissão vocal exige um maior controle no sopro expiratório, visto
que o corpo inteiro participa da emissão, servindo de suporte e de
ressonador na produção deste som.
Neste sentido, tanto em cima do trio elétrico quanto nos palcos
de grandes proporções, exige-se muita movimentação por parte desta
“maratonista vocal”, imprimindo assim uma voz que, ao mesmo tempo
em que é percussiva, brusca, imprime um excesso de vibrato laríngeo
por vezes presente nas terminações frasais, por conta do movimento
corporal/respiratório que exige controle constante. Este fenômeno
também pode ser percebido com menor incidência em Ivete Sangalo
e Margareth Menezes, cujo vibrato é também laringo-faríngeo, apesar
deste recurso se apresentar com menor incidência em Margareth.
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Daniela imprime sua voz mutante, elétrica, eletrônica, no trio metal,
sob o sol da liberdade que se dança, Música de rua, um Balé Mulato, À
primeira vista, Por amor ao Ilê, Sou de Qualquer lugar. É a voz que dança,
canta para dançar, como uma pop star que quer exibir suas inúmeras
habilidades para um mundo cujo diferencial não se concretiza unicamente pelo dom, beleza e juventude, mas também pela linguagem do
pop e do punch.
Podemos, então, continuar perscrutando os contornos do adjetivo
pop. A característica maior do pop, além de padrões tais como sonoridade da canção e tempo de execução em três minutos no máximo para
tocar no rádio, é atingir uma faixa etária de jovens que se identificam
com as mensagens poéticas da canção, além da performance múltipla
e eletroeletrônica em conexão com o global, sem transigir o esteio da
tradição do Carnaval não mais eletrizado, mas eletronizado.
Em Daniela, as alterações vocais emitidas pela intérprete, ou
ainda, as modificações tecnológicas provocadas de forma proposital
pelo protools, samplers, reverbers ou qualquer outro aparelho que possa
alterar a qualidade vocal podem servir de referência estética em seu
trabalho artístico. A intérprete usa como recurso, sem máscara, a tecnologia que, no seu caso, está a serviço da experimentação artística.
Podemos perceber de forma mais fecunda esta experiência em Sou de
qualquer lugar (2001). Na própria expressão que nomeia a faixa título,
a voz aparece como num alto falante, com excesso de frequências
médias, em diálogo com percussão eletrônica e guitarras distorcidas
de Alexandra Vargas e Davi Morais, e scratch de Marcos Almeida. É
sintomático que, ao mesmo tempo em que a intérprete alardeia na
letra da canção de Lenine e Dudu Falcão o “sou de qualquer lugar”,
marca uma sonoridade na canção que pode ser identificada como uma
canção do mundo.
A voz de Daniela sugere uma associação íntima com os recursos
da língua portuguesa, considerando-se-lhe a cadência e a nasalidade,
bem como com a batida do samba reggae e suas variações, impressas
no corpo e na música cheia de groove, swingue e beat, bastante comum
no universo sonoro da música pop mundial contemporânea, sendo
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que o Carnaval já se encontra em consonância com este mercado.
Assim, não se pode analisar sua voz unicamente pela emissão através
da boca e ressonadores; é preciso considerá-la como evento através do
corpo que se torna uma caixa vibratória não a serviço da voz apenas,
mas em consonância indistinta corpo/voz/performance.
Em depoimento a Setenta (2002) a artista revela que “a dança
sempre foi o motivo do espetáculo [...], ela rege inclusive a própria
inspiração para o repertório” (p.60).
No entanto, o conteúdo deste depoimento parece vir se diluindo
através dos novos shows e álbuns apresentados pela artista, que
demonstra cada vez mais um cuidado musical em primeira instância; sem abandonar propriamente a espetacularização coreográfica,
recorre cada vez mais a bailarinas que executam as coreografias marcadas sem a participação constante da estrela no acompanhamento
dos passos. A estrela fica, assim, mais solta, menos marcada. Podem
ser observados gestos bastante recorrentes em sua performance corporal, como a mão esquerda sempre levantada com a palma para fora,
bem como pivôs e piruetas com agilidade e controle sobre o corpo no
espaço cênico. Os braços sempre abertos para o alto é também um
gestual bastante característico em sua performance corporal.
Passemos em linhas gerais à análise da voz de Margareth
Menezes.
Nesta intérprete, a performance vocal pode ser apontada, segundo
depoimento de artistas e críticos, como uma voz de diamante bruto,
cuja característica maior é também o ataque vocal brusco, seguida,
no seu caso específico, de excesso de portamento para atingir a nota
exata da melodia. Seria o que se convencionou denominar, no universo do jazz, de blue note.
Observa-se que, no canto negro de Margareth, a afinação, nos moldes em que se convencionou apontar o sistema temperado ocidental,
composto de sete sons com a repetição do oitavo som numa oitava
acima, deixa de ser levado em consideração, se considerarmos que a
polirritmia dos tambores com a emissão da voz humana deixa de ser
uma referência harmônica necessária para se constituir uma tonalidade
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harmônica. Assim, a percussão herdada dos terreiros de candomblé,
que também utiliza estrutura semelhante em seus cânticos aos orixás,
em que a voz é emitida antes mesmo do som dos tambores, guiando
assim a marcação dos mesmos, propicia uma nova referência de tonalidade, sanada com a chegada de instrumentos eletroeletrônicos mais
leves em termos de peso, que podem dialogar e galgar o palco dos trios
elétricos conectados com novos aparatos tecnológicos.
Assim, a voz humana se põe a dialogar de forma mais ocidentalizada com tambores e instrumentos harmônicos, permitindo uma
maior percepção por parte dos intérpretes da tonalidade em que se
canta. Em Margareth, bem como em Marinês da Banda Reflexu’s, em
Márcia Short e Alobêned, vocalistas da segunda formação da Banda
Mel, pode-se notar graus de similitude em termos de qualidade vocal
não só pelo aspecto fenotípico, como também pelo fisiológico, que, segundo profissionais da área de saúde, apontam características vocais
pertinentes – “a raça negra, em virtude de sua tendência a apresentar
um trato vocal com dimensões maiores, sendo reconhecida pelo seu
grande volume vocal, pitch grave e voz levemente rouca” (oliveira,
2007, p. 89).
Por outro lado, “as características vocais e anatômicas mencionadas parecem ser mais marcantes nos negros africanos do que nos
negros americanos. Essas variações talvez possam ser justificadas
pelos efeitos da miscigenação, dialetos diferentes e características
particulares de cada grupo” (pimenta; pinho, 2003, 93).
Ao mesmo tempo em que alguns profissionais de saúde constatam
uma singularidade fisiológica vocal dos negros – no caso, das negras –,
podemos observar que as pregas vocais, sendo músculos, podem ser
trabalhadas de forma a se adequar a um estilo musical, bem como o uso
de ressonadores e de recursos tecnológicos na experimentação destas
modalidades estéticas. Por outro lado, além da fisiologia do trato vocal,
outros fatores importantes no canto popular, como o valor da palavra,
a articulação do som de forma precisa, bem como a expressividade e
estilo impresso pelo intérprete ao se apropriar de cada canção, também
vêm a ser importantes na caracterização do trato vocal.

382

as_donas_do_canto.indb 382

A Singularidade das Intérpretes

10/5/aaaa 10:24:09

Assim como em palcos de grandes proporções, o trio elétrico pode
ser um espaço cujos recursos tecnológicos são grandes aliados na
performance destas intérpretes. A mesa de som com os periféricos,
amplificadores, compressores, reverbers e delays, bem como ear phones
e microfones especiais para cantar ao ar livre, são ingredientes indispensáveis ao bom funcionamento da voz da intérprete, que necessita
de um engenheiro de som que reúna competência e acuidade – enfim,
um timing especial – para fazer a sua voz brilhar, acontecer em diálogo
com outros instrumentos. Neste sentido, cada interprete carrega no
seu staff¸ em média, dois engenheiros de som que cuidam para que
toda a massa sonora possa ser ouvida com a máxima fidelidade, tanto
por parte dos músicos no palco, que contam com um deles, quanto
para o grande público, que responde, a depender do som, como está
ouvindo o(a) intérprete e sua banda.
Voltemos em linhas gerais para a análise sucinta da estética vocal
de Margareth e o samba reggae que, como já apontado, exige um diálogo bem mais potente com a voz. Vejamos um depoimento da intérprete acerca do impacto de cantar no trio elétrico. “A primeira vez que
cantei, tive uma sensação de susto pela capacidade do trio de ampliar
milhares de vezes o potencial sonoro e espalhar a música por uma
distância imensa” (góes, 2000). Neste sentido, a referência auditiva
fica comprometida pelos harmônicos graves emitidos pelos tambores
que “afundam”, sufocam o som dos instrumentos harmônicos.
Daniela, por sua vez, exemplifica o fato com o samba reggae do
Olodum e o “seu” samba reggae.
Se o Olodum toca o samba reggae original, com surdos, com
vários repiques fazendo desenhos diferentes, mais o tarol que
é igual, então, a gente não repete muitas vezes, com toda esta
estrutura. A gente já bota meio surdo, pois já tem o baixo. [...]
A voz, às vezes fica afundada por conta dos graves, então, não
é muito fácil repetir o samba reggae como ele é. Ao longo dos
meus discos, eu fui fazendo o samba reggae de várias formas
diferentes. Construí nele o elemento principal, que é o balanço.
Cada hora um instrumento fazendo um elemento, mas não um
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instrumento que tradicionalmente, originalmente faça. E até
com outros comportamentos, com outras interferências que
não são originárias, não são da estrutura do samba reggae.
(MERCURY, 2003a).

Assim, a partir da matriz do samba reggae, Daniela se apropria de
alguns de seus elementos para reprocessar e compor o “seu” samba
reggae. Como um padrão já constituído no mercado da música, a intérprete “brinca” com seus elementos de forma a construir novos protótipos que possam dar conta de suas experimentações musicais para
constituir novos “sentimentos”. Em entrevista concedida à autora, a
intérprete revela ter experimentado essa sonoridade especialmente
na canção de Chico Science – Praieira – do álbum Sou de qualquer lugar
(2001). Para a intérprete, esta canção foi pensada para as pistas.68
Enquanto Daniela pensa em diluir cada vez mais a fórmula da
batida do samba reggae em seu trabalho, Margareth retoma o samba
reggae de forma cada vez mais contundente, inclusive homenageando
o ritmo que a consagrou para o mundo na gravação do seu dvd de
vinte anos de carreira, em 2006, computada a partir da gravação de
Faraó, em 1987. Podemos observar que, ao longo dos seus 20 anos
de carreira, o samba reggae em Margareth aparece ainda na forma
como foi concebido em seu nascedouro, adaptando-se tão somente à
quantidade de instrumentos de percussão em número menor e ao uso
dos instrumentos harmônicos, também já adotados pelo Olodum.
Quanto à forma interpretativa, o canto gutural, rouco e forte da
intérprete, associado a um timbre “escuro”, demonstra certa “naturalização”, segundo depoimentos do senso comum como “pertencente”
ao fenótipo negro. Vejamos o que declara à autora a intérprete
Fernanda Abreu (2005), em relação à voz e performance de Margareth
Menezes: “Margareth, além de ser linda, tem uma voz poderosa, uma
autenticidade muito grande. [...] No palco ela tem um vozeirão”.
No depoimento da artista, observamos que o estigma69 se encontra
presente em seu depoimento, bem como o binômio tradição/modernidade. Por outro lado, a noção de autenticidade se encontra presente
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na medida em que uma negra se legitimaria mediante a prática de
cantar o ritmo do “seu” seu povo, não sendo, portanto, uma situação
forjada pelos “brancos” que se “apropriam” da cultura de origem africana. Assim, o discurso se repete de forma a perpetuar que o “lugar
do negro” e da “cultura negra” se legitima ou se impõe somente com
a atuação do negro. Assim, o samba reggae encontra legitimidade
imediata na voz da intérprete Margareth, diferentemente do discurso
velado em relação a Daniela, que, para a grande maioria, se apropria
do ritmo/gênero para dar conta do seu sucesso.
Num país híbrido e de configuração sócio-histórica complexa
como o Brasil, o discurso da etnicidade se configura também como
uma questão cultural. Para alguns críticos, seja em nome próprio,
seja em nome de movimentos, esta apropriação da “cultura negra”
seria, assim, “indevida” por parte de não negros, pelo menos no que
se refere à cor da pele. Na contramão desta postura, o discurso de
Daniela em relação à questão da etnicidade passa pelo fato de ser
baiana. Diz a intérprete:
Por ser baiana, eu sou tão negra quanto eles. E os negros não
necessariamente têm afeto pela cultura negra e originalmente
africana.. Isso independe da cor que nós tenhamos. Depende
da afetividade, do respeito, da afinidade que se tenha e que
se escolha. Porque eu acho que a cultura nossa, independentemente da cidade do Salvador ser uma cidade negra, é uma
cidade também cosmopolita, que tem todo tipo de informação, e a gente pode não querer ser tão relacionada às raízes
dessa cidade. Alguém pode não querer ser, e eu procurei ser.
(MERCURY, 2003d).

Voltemos, pois, à análise da estética vocal destas intérpretes, enfocando agora o caso de Ivete Sangalo. Diferentemente de Daniela e
Margareth, mas guardando semelhanças no que se refere ao pitch vocal,
ao ataque brusco, à região modal nas tonalidades e ao canto barroco,
cheio de vibrato, o diferencial vocal encontrado na qualidade vocal de
Ivete se refere mais a um canto sinuoso, menos “duro”, mesmo sendo
menos percussivo do que nas duas intérpretes já citadas.
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Nos álbuns de Ivete, percebemos de maneira frequente canções românticas contrastando com axé music e galopes frenéticos. Trata-se de
uma característica comum a artistas que gravam álbuns anuais e pretendem dar conta de canções associadas a sazonalidades específicas.
O canto de Ivete pode ser considerado o mais barroco dos três analisados nesta seção. Ao imprimir uma interpretação mais romântica,
sinuosa e ao mesmo tempo vigorosa, transita por outros estilos com
segurança. Com uma musicalidade acima da média e uma inteligência
musical que extrapola o conceito de melodia, ritmo e harmonia, num
contraste vocal entre o ritmo suingado da palavra (frequentemente
deslocada em suas interpretações; além de variações melódicas sobre
a melodia original), Ivete demonstra, na interpretação da axé music e
suas derivações, uma intimidade de improvisador de jazz, brincando
de forma prazerosa tanto para o ouvinte e com o ouvinte quanto para
si mesma e consigo mesma. A simplicidade presente nas harmonias
e letras das canções se sofistica pela intimidade e apropriação com
que embala o seu público.
O seu domínio rítmico beira o virtuosismo, tratando cada canção
na reexposição. Por outro lado, podemos nos reportar a seus ídolos,
tanto no Brasil quanto em outros países, que carregam em cada interpretação graus de similitude com a fã. Nomes como Tim Maia, Gil,
Cassiano e Stevie Wonder, são alguns dos seus ídolos. Coincidências
à parte, em sua maioria, todos eles negros e dotados de um domínio
rítmico fora do usual. Outra coincidência, quem sabe... a intérprete é,
conterrânea de João Gilberto, o inventor da batida da Bossa Nova no
violão, do “canto falado” e da “divisão rítmica” ao transferir a batida
do tamborim para o violão, numa síntese entre o canto e este instrumento. Ivete, de maneira semelhante e singular, transforma a axé
music num estilo cada vez mais latino e caliente, buscando consonâncias também com a salsa e ritmos caribenhos, já presentes no cerne
desta interface que é a axé music, principalmente nas composições
de Gerônimo, já desde os anos oitenta.
Retomemos a definição de Medeiros: “O ritmo é um fator de respiração e da emissão da voz. É uma questão de quanto fôlego se aloca para
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cada segmento do poema e de como se distribuem os acentos fortes
e fracos” (2001, p.130). A partir disto, podemos afirmar que Ivete imprime, pelo domínio do deslocamento do tempo forte de cada palavra,
o que em termos musicais se costuma denominar de swingue.
Contrariando o senso comum, segundo o qual os negros seriam os
únicos detentores deste domínio, Ivete parece se apropriar do que os
negros já carregam em sua “essência”. Podemos aproveitar e exemplificar a atuação de Margareth no âmbito do swingue, observando que
seu canto duro e percussivo imprime, por vezes, esta característica
em seu cantar, de maneira diferente daquele de Ivete, que brinca com
a melodia e o ritmo da canção; enquanto Margareth trata a palavra de
forma mais percussiva, não prolongando suas terminações frasais sob
pena de sacrificar a afinação. Por sua vez, Daniela transita de forma
mais movente por entre o ritmo da música, sem, no entanto, se apropriar deste swingue de forma tão contundente quanto Ivete; Daniela
utiliza a voz mais como um instrumento de sopro em riffs e fraseados,
seja na introdução, nos solos em diálogo com outros instrumentos,
ou ainda na coda, quando termina a canção, sempre preenchendo os
espaços. De maneira geral, tanto nos arranjos musicais quanto nos
vocais, a pausa, tanto nos arranjos quando na interpretação, é muito
pouco observada na axé music. Em Daniela, a pausa é muito rara,
tanto no seu cantar quanto nos arranjos apresentados. Se pararmos
para escutar calmamente cada canção registrada em seus álbuns,
particularmente os primeiros de sua carreira, podemos observar
interferências vocais constantes, num canto barroco que pode beirar
o rococó para continuar em analogia com estilos arquitetônicos.
No que se refere ao vibrato, Ivete demonstra um domínio pleno
deste recurso que, de forma adquirida ou não, se revela na interpretação de cada canção, provocando assim, no ouvinte, uma sensação de
deleite e bem estar. De maneira mais acentuada nas interpretações
românticas, podemos perceber em Ivete um vibrato longo e estável,
diferentemente de Daniela, que apresenta um vibrato laríngeo, mas,
a depender do movimento corporal, muda o padrão, sem no entanto
sacrificar a afinação, sempre precisa. Por sua vez, Margareth o faz em
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menor escala; quando este recurso aparece no seu canto, aparenta
ser de forma acidental e frequentemente provocando concessões
na afinação.
Em linhas gerais, há que se levar em consideração que a performance vocal destas artistas se encontra indissociável da performance
corporal, que funciona como um aporte no ajuste vocal. Ao mesmo
tempo em que o corpo fala, a voz também emite sinais de canto/
palavra, um poder imagético/sonoro. Em Daniela e em Ivete, a voz
pode ser considerada um instrumento de composição. Em Margareth,
a voz se torna um instrumento de contestação, de apropriação. Nas
três intérpretes, entretanto, o instrumento vocal/corporal se manifesta como um construto cujo espaço social pode revelar “feixes
representacionais” tendo como representação musas – cuja palavra
está ligada à música.
Procedamos a uma rápida digressão no sentido de ilustrar um
pouco estas últimas considerações. Os gregos concebiam nove tipos de
musas70: Clio, Euterpe, Tália, Érato, Melpômene, Terpsícore, Urânia,
Polímnia e Calíope. Dentre elas, podemos destacar três aos efeitos de
construir uma analogia com nossas estrelas-musas: Terpsícore, cujo
prazer da dança e da música caminham juntas, podendo ter Daniela
como representante num corpo que dança; Tália, aquela que traz
alegria, que dirige a comédia, podemos ver representada em Ivete; e
Clio, aquela que traz a glória, preside o canto épico e a historiografia,
podemos ver personificada em Margareth.
As três estrelas/intérpretes da axé music podem ser contempladas
como carregando em si características presentes dessas musas gregas.
Isto não significa que uma estrela não possa transitar por características de mais de uma musa... Estas analogias são aqui aportadas no
sentido de facilitar a percepção de singularidades.
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Notas
1

Como pôde ser observado pela autora, na quarta-feira de cinzas do
Carnaval de 2006, em Salvador: ao flagrar um casal fazendo sexo na
praia do Farol da Barra, Ivete torna público o ato, anunciando pelo
microfone: “Gente, eles estão fazendo ozadia!”.

2

Não estão sendo considerados neste estudo os dois álbuns lançados
pela artista, ainda como membro da Companhia Clic.

3

Maiores informações sobre o bloco Muzenza, ver Veiga (1997).

4

Para maiores informações sobre a performance de Daniela no palco
como dançarina e cantora ver Setenta (2002).

5

Entrevista a Carlos Oliveira em 14 de abril de 2004, cedida à autora.

6 Segundo a intérprete, este título lhe foi dado por um puxador do bloco
Ilê.
7

Em pesquisa de campo no Carnaval de 2003, ao final do percurso de
terça-feira para quarta-feira de cinzas, no retorno do trio elétrico da
intérprete, na contramão, sentido Ondina-Barra, fui convidada pela
equipe da cantora, formada pelo seu empresário Clínio, sua irmã Kitty,
Lícia Fábio e Nil Pereira (responsáveis pelo camarote), Marcelo Dantas,
para juntos agradecer pelo Carnaval tranquilo e organizado. O primeiro
lugar a ser visitado foi o terreiro do Gantois, e em seguida, fomos em
comitiva para a Igreja do Bonfim também agradecer pelo Carnaval.

8 Esta canção recebeu o prêmio de melhor música no Troféu Caymmi
1994, na categoria melhores do disco.
9 Músico emblemático na constituição da axé music. Foi um dos músicos
da banda Acordes Verdes, da wr, bem como integrou a banda de Luiz
Caldas durante o período da Banda Beijo, além de gravar e fazer arranjos para grandes nomes da axé music.
10 Em entrevista à autora em 1o de janeiro de 2007, o músico relata
que mostrou à artista o refrão da canção e que esta lhe pediu que a
concluísse.
11 Dançarina, pianista, coreógrafa e diretora de movimento de atores,
cantores tais como Fernanda Abreu, Kid Abelha, Adriana Calcanhoto
e Daniela Mercury, Deborah Colker, com vários prêmios no currículo,
funda sua própria companhia de dança em 1994 apresentando espetáculos como mix, Casa, Velox, dentre outros. Maiores informações em
http://.ciadeborahcolker.com.br/port/acia/index.htm.
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12 Compositor e cantor do cenário pop local que rejeita o rótulo axé music,
sendo, entretanto, gravado em quase todos os álbuns de Daniela. Para
ele Daniela não é cantora de axé music, e o axé é muito pequeno para ser
representado por uma artista do seu porte (Depoimento no show de 1o
de janeiro de 2006, no Farol da Barra, como convidado da artista).
13 A primeira é Carmen Miranda, saindo do seu país e migrando para os
Estados Unidos, onde constrói uma carreira internacional.
14 Neste primeiro ano de desfile no Barra-Ondina, o bloco desfilou com
2.500 participantes.
15 “São adquiridos, pelo Banco do Brasil, Brahma e Bahiatursa, cotas de
patrocínio no valor respectivamente, us$ 1,25 milhão, us$ 400 mil e
us$ 750 mil, no conjunto, responsáveis por mais de 90% dos us$ 2.513
milhões arrecadados pela prefeitura com o Carnaval” (costa apud
oliveira, 1995, p. 158).
16 Maiores informações sobre o Camarote no capítulo 2.
17 No clipe desta canção veiculado nos canais musicais como mtv, o partner
da intérprete é Caetano Veloso, o autor da canção, que, numa cena lembrando a morena dengosa faceira e apaixonada, espera o seu “malandro”
chegar em casa depois de um dia de trabalho. Daniela se apresenta neste
clipe como uma personagem feminina dos livros de Jorge Amado, tal
qual Dona Flor ou Tieta. Num vestido justo de flores tropicais, mostra-se
como uma baiana morena e sensual à espera do seu amor para, além de
comer a sobremesa e tomar coca-cola, se refere também ao ato sexual
ao “botar fogo este apartamento, comendo você”.
18 Todas as fotos analisadas neste tópico integram tal edição comemo
rativa.
19 Importante destacar que no Carnaval de 2003 os convidados presentes
nos dias que a estrela desfilou na Barra-Ondina. Saindo no sábado com
o trio independente, recebeu o grupo mineiro Berimbrown; no domingo,
com o trio Tecno, teve como convidados o dj Memê, o grupo Rouge e
o Eletrosamba; na segunda feira, é convidado do Bloco Crocodilo com
Ricardo Chaves como puxador, e recebe a modelo Gisele Bündchen; na
terça feira, o trio acústico tendo como convidados Jorge Vercilo e Luiz
Brasil. A cada trio em que a artista desfila, o repertório composto em
média de 150 a 200 músicas sofre alterações, pois cada trio tem suas
peculiaridades. Outra observação interessante é o mapeamento feito
pela artista do repertório baseado no percurso a ser feito pelo trio
com trechos que apresentam maior ou menor incidência de tumulto,
violência, exigindo assim, músicas de acordo com a energia do folião.
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20 A dupla Carlinhos Brown e Daniela Mercury são em grande parte responsáveis pelos maiores sucessos do Carnaval nos últimos anos, numa
parceria que pode ser ilustrada em novas sínteses musicais apontadas
em Rapunzel e Maimbê Dandá. Carlinhos Brown também se apresenta,
seja no ambiente do Carnaval, seja fora dele, sempre com imensos
cocares em sua maioria feito de palha e pinturas no corpo – pinturas
essas utilizadas pela Timbalada, bloco criado pelo mesmo ainda na
década de noventa.
21 Consultar Morin (1989, p. 5)
22 Material cedido à autora pela produtora O Canto da Cidade.Declaração
em 19 maio 2000
23 Revista Época 2 out. 2000.
24 Referência com entrada pelo título: É só o primeiro fim de semana.
25 Cenógrafo, diretor, artista gráfico. Trabalha há mais de dez anos com
Daniela na confecção de cenários e capas dos seus álbuns como Feijão
com Arroz (1995), Sol da liberdade (2000), Sou de qualquer lugar (2001),
Eletrodoméstico (2003), Balé Mulato (2005). Em entrevista concedida à
autora, Gringo destaca em Daniela a “força incrível de comunicação
com as pessoas, porque ela vai além da voz, é o corpo inteiro, tem uma
coisa de energia.[...] Daniela é dança e música. Então é uma coisa que
é a essência do povo baiano, do povo brasileiro que é se mexer. Então,
eu acho assim, ela sintetiza esses dois lados que eu acho muito legal. E
é impressionante, eu já acompanho ela há mais de dez anos e eu vejo
o carisma que ela tem em qualquer lugar do mundo que ela vá. É o
carisma do povo brasileiro, da gente que tem essa coisa corporal muito
forte, emocional, que vem do corpo” (junho de 2005).
26 Em conversa informal acerca da capa deste álbum, Daniela revela que
não conseguiu realizar o que havia programado, transformando então
com o fotógrafo o tema da capa .
27 Em entrevista à vendedora Verônica nas Lojas Americanas do Shopping
Barra, em 5 de outubro de 2005, sobre o critério de arrumação dos cds
por gêneros na prateleira, esta me relatou que quem determina esta
organização é o repositor da loja, baseado em critérios de procura dos
clientes que vão às prateleiras respectivas dos gêneros que os artistas
representam. Segundo ela, se colocar em outra prateleira que não seja
a usual, os clientes não perguntam e muito menos procuram, pois
acham que terminou o produto. Assim, ao procurar o álbum Clássica
de Daniela Mercury na prateleira de mpb, encontrei-o na prateleira Axé,
mesmo o repertório tendo sido só de mpb. Assim, quem determina o
rótulo do produto a ser consumido é o consumidor.

As donas do canto

as_donas_do_canto.indb 391

391

10/5/aaaa 10:24:10

28 Importante observar nestas artistas, como aparece sensualidade de
maneira distinta das baianas tradicionais apontadas no capítulo 3.
29 O produtor desta faixa foi o percussionista argentino radicado no
Brasil/Bahia Ramiro Musotto, que também assina a produção do álbum juntamente com Daniela.
30 Na ocasião, o jornalista, crítico musical e letrista não vislumbrou que
o mercado da axé music, produz/produziu outro grande potencial artístico que já vem se constituindo em sucesso internacional por onde
faz shows: Ivete Sangalo.
31 Nome dado pelos fãs que a acompanham no Carnaval fora do bloco
Crocodilo.
32 O trio tecno criado por Daniela tem o seu inicio em 2000 quando
a mesma, depois de ter participado da Parada Gay em Berlin, na
Alemanha, resolve experimentar um trio tecno em pleno Carnaval de
Salvador, provocando reações diversas por onde desfilava.
33 Ex-integrante do grupo baiano Os Tincoãs, cuja matriz afro-brasileira
se reportava aos elementos da cultura dos terreiros de candomblé nos
anos sessenta/setenta,. Este grupo pode ser considerado um dos precursores da influência da matriz afro-brasileira/baiana na música axé
music e no samba reggae, antes mesmo de outro grande nome também
responsável por esta síntese - Moraes Moreira.
34 Os camarotes, cada vez mais sofisticados, transformaram-se num ambiente dentro/fora do Carnaval que se situa entre uma festa privé, com
bebidas, comidas, massagens, música ao vivo, música mecânica – esta
cada vez mais de caráter eletrônica, bem como num novo empreendimento empresarial cuja estrutura alcança considerável vulto.
35 Este dvd e o cd têm patrocínio do Credicard, um dos patrocinadores do
seu camarote, bem como da edição referente aos dez anos do camarote.
Esta troca se processa também pela propaganda veiculada durante o
Carnaval com Daniela como garota propaganda da marca.
36 Em entrevista/matéria ao jornal A Tarde de 15 set. 2006 a artistas revela
o repertório do show: Aquarela do Brasil, Levada brasileira, Meu Pai Oxalá,
Olha o Gandhy aí, Nobre vagabundo, Só no balanço do mar, Feijão de corda,
Água do céu (com participação da cantora Gil), Topo do mundo, Pensar em
você, Dia branco, À primeira vista, Amor de ninguém, Toneladas de amor,
Você não entende nada, Que bloco é esse, Balé popular, Ilê pérola negra,
Maimbé Dandá, Dona Canô (com participação de Mariene de Castro e a
banda Didá), Vidigal. Além de outras canções que a intérprete preparou
como surpresa.
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37 É esta data que Margareth toma como referência para comemorar seus
20 anos de carreira, deixando de levar em consideração sua aparição
no teatro como o grupo de teatro “Amora lá em casa”, suas apresentações no circo Troca de Segredos às sextas feiras, como vocalista da
Orquestra do maestro Vivaldo Conceição, e os prêmios conquistados
do troféu Caymmi em 1985 e 1987, o que levou a intérprete a se apresentar na noite do Caymmi no Projeto Astral, sendo aí contatada pela
Polygram para um futuro contrato; ratifica o seu comportamento
diante de sua trajetória em negar fatos que de alguma maneira propicia
o alavancamento de sua carreira. Outros aspectos, como a negação
do grande fluxo de foliões homossexuais no bloco Os Mascarados, é
outra polêmica provocada pelo seu perfil, bem como a sua iniciação no
candomblé.
38 Cantor e compositor integrante do grupo Talking Head, que em carreira
solo lança o álbum Rei Momo.
39 Vale lembrar que na Cidade Baixa moravam os inventores/músicos do
trio elétrico, Dodô e Osmar, e todo o seu clã, assim como os artistas
Book Jones, Janete e Jaciara (Banda Mel) e Era Encarnação, cantora
famosa da década de setenta.. Localizada na Península de Itapagipe,
tinha assim uma vida cultural bastante agitada.
40 Para mais informações, ver Silva (2002).
41 Deus da adivinhação.
42 Este fenômeno, no caso de Margareth, pode ser exemplificado com
a criação do bloco Afropopbrasileiro em 2004, em cujo ambiente representantes das entidades dos blocos afros, liderados pela intérprete,
promovem ensaios nas quadras dos respectivos blocos.
43 Tanto Margareth quanto artistas baianos de diversos gêneros e tendências musicais recebiam apoio sistemático do governo do Estado
no fomento aos seus respectivos trabalhos, tanto para a gravação de
cds quanto em turnês pelo Brasil e fora do país, bem como em blocos
alternativos e em desfiles no Carnaval. Assim, o governo do Estado da
Bahia se torna o grande investidor destes artistas, que nas rodas de
artistas são chamados de chapa branca.
44 Em yorubá, significa lábios grandes.
45 “Ser afropop não é uma invenção da minha cabeça. É uma proposta
de comportamento, bem baiano e contemporâneo no modo de vestir,
agir e pensar. Sinto uma certa responsabilidade pela referência de
qualidade, mas sou um tipo de artista assim, não me atenho a só uma
coisa, vivo na contemporaneidade e me identifico com este conceito”
(Jornal A Tarde, 25 jul. 2006).
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46 Entrevista extraída do site www.correiodabahia.com.br/folhadabahia/
noticia_impressao.asp?codigo=80628.
47 Com este álbum, a intérprete recebe o prêmio tim de música de melhor cantora regional 2006. Paradoxalmente, o título do álbum é “Uma
Brasileira”.
48 Matéria não assinada. Nas Referências, entrada pelo título Margareth
Menezes homenageia o samba reggae.
49 Olheiros são contratados para inspecionar, verificar se os foliões que
estão no bloco possuem a credencial (no caso, específico, a pulseira de
acesso) para permanecerem no mesmo.
50 Trecho da música Só pra me ver, de sua autoria, do álbum Clube
Carnavalesco Inocentes em Progresso, lançado em 2003.
51 Prêmio instituído pelo canal fechado há 15 anos. Ivete recebeu, ao longo
deste período, 17 indicações, reunindo as categorias show, cantora,
música e dvd.
52 Ramon Cruz vem da geração do rock baiano dos anos oitenta/noventa,
como compositor, cantor e baterista. Contudo, sua atuação se faz cada
vez mais presente como baterista de Daniela Mercury e como compositor bastante gravado por Ivete Sangalo.
53 Em entrevista concedida à autora, em 6 de outubro de 2005, Ivete
afirma que a Timbalada a transformou muito, musicalmente. “Eu
posso dizer, depois da Timbalada eu tomei outro rumo nas minhas
interpretações”.
54 No momento em que Ivete selecionava o repertório para entrar em
estúdio para a gravação deste álbum, sua mãe, Maria Ivete, sofre um
acidente vascular cerebral e fica internada na uti, vindo a falecer.
55 Nome de um préstito, entidade carnavalesca de Salvador nos anos 30
aos 40, sediada no bairro da Saúde.
56 Ver declaração, no capítulo precedente, de Radamés Venâncio, tecladista e diretor musical da intérprete.
57 Comumente, canário é um adjetivo pejorativo que os músicos utilizam
para se referir ao cantor(a) que só faz reproduzir uma música sem imprimir personalidade.
58 Numa alusão ao poema Trem de ferro, de Manuel Bandeira
59 Desde o lançamento do seu primeiro álbum, Ivete aparece em trilhas
de telenovelas da Rede Globo. Em 2003, com Somente eu e você; em
2005, com Soy loco por ti América – tema de abertura da novela América

394

as_donas_do_canto.indb 394

A Singularidade das Intérpretes

10/5/aaaa 10:24:11

(que começou com na voz de Milton Nascimento, sendo substituída
por Ivete, com arranjo de Gerson Silva); e em 2006 na novela Cobras e
Lagartos, com Quando a chuva passar.
60 Projeto do Programa de Educação Tributária desenvolvido pela
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, que objetiva proporcionar
aos cidadãos um maior acesso aos programas culturais e esportivos do
Estado.
61 Um marco em termos de vendagem mundial, para a gravadora Universal
Music, com 500 mil cópias do cd e dvd no ano de 2004.
62 Ivete colocou silicone nos seios em 2006.
63 Em depoimento da artista no seu blog (http://blog.ivetesangalo.com.
br/), Ivete credita sua performance com a guitarra à estrela pop que
mais a influenciou – Marina Lima.
64 O programa Fama pode ser apontado como um modelo de fabricação
de estrelas, bem como o Big Brother Brasil na fabricação de celebridades,
só para citar os veiculados pela Rede Globo. É o caso também de Ídolos,
veiculado pelo sbt.
65 Trata-se de uma nova técnica para captação da voz humana ao microfone, levando-se em conta novos recursos tecnológicos.
66 Pejorativamente, esses trinados eram chamados de “balido de cabra e
de bode” (sant’anna, 2001). Como exemplo desta técnica, citamos a
coloratura da ária “A rainha da noite”, na Flauta Mágica de Mozart. No
Brasil, a cantora Elba Ramalho foi estigmatizada durante um longo período por cantar de forma semelhante ao balido de uma cabra, segundo
comentários preconceituosos da época.
67 Se procedermos a um cotejamento do número de percussionistas compositores lançados no ambiente do Carnaval baiano e da axé music e
samba reggae, podemos observar uma predisposição para sonoridade
de palavras que tenham um efeito percussivo, a exemplo das composições de Carlinhos Brown, Peu Meurray e Leonardo Reis, para citar os
mais emblemáticos.
68 Nome dado ao local onde as pessoas, na boite ou nas raves, dançam
música eletrônica.
69 Ver subseção 5.2.1.
70 Ver Cheneider (1982) apud Sant’Anna (2001).
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