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Atrás do trio elétrico 
 

 

Ordep Serra 



O carnaval da Bahia é hoje considerado a segun-
da maior festa campal do mundo. Consta que perde ape-
nas para a Oktoberfest alemã. Há décadas ele tem este vulto
espantoso. Mas demorou-se muito a reconhecê-lo. Não
foi fácil. Para começar, até mesmo a condição de maior
carnaval brasileiro foi-lhe reconhecida a custo, e há pouco
tempo, embora desde princípios da década de setenta
ela seja bem visível. Esta curiosa demora na verificação
de um fato evidente deve-se ao bairrismo da grande im-
prensa brasileira, que tem raízes no sudeste. A televisão
teve nisso um papel de destaque: o centro de difusão da
rede que quase monopoliza o meio situa-se no Rio de
Janeiro, de onde “faz a cabeça” do Brasil... privilegiando,
freqüentemente, pontos de vista, valores e interesses lo-
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cais. No caso, ela refletiu uma forte resistência da indús-
tria do turismo carioca: o setor é bem mais poderoso no
Rio de Janeiro do que na Bahia, e ainda lhe custa admitir
a quebra de uma hegemonia foliã traduzível em cifras
muito elevadas. (De resto, o mega-espetáculo do desfile
das escolas de samba tornou-se, em si mesmo, um gran-
de show televisivo: ficou sendo “o carnaval” por defini-
ção, para o olho da câmera. Que aí se manteve quase fixa-
do...). O certo é que na mídia em geral – mas também nos
livros e no meio culto –, a gigantesca festa baiana perma-
neceu, senão invisível, dissimulada por longo tempo, no
que toca a sua verdadeira dimensão: muitos e podero-
sos formadores de opinião mantiveram-na (quase) escon-
dida na sombra de um recatado silêncio. Isto se verificou
até no campo das ciências sociais, e mesmo na Bahia: não
há muito que começaram a surgir, em Salvador, levanta-
mentos cuidadosos, pesquisas sistemáticas de sociólo-
gos, antropólogos, economistas, urbanistas etc. sobre o
assunto, formando-se grupos de estudo para o discutir de
maneira contínua. 1 Mas enfim já ganhou estatuto de tema
acadêmico o carnaval baiano. Não era sem tempo...

Uma festa anual com a duração de uma sema-
na, mobilizando perto de dois milhões de pessoas que,
em fluxos agitados, em diferentes períodos do dia e da
noite, ao longo de muitas horas se comprimem – ou se
espalham – por uma extensão de vinte e cinco quilôme-
tros de avenidas, é, sem dúvida, por sua dimensão, in-
tensidade, duração e recorrência, um fenômeno social
digno de nota... Impossível desconhecer o alcance de um
rito coletivo que gera, nos sete dias de seu transcurso
básico, cinqüenta mil empregos em organizações diver-
sas, então aciona o comércio em três mil pontos de ven-
da de comidas e bebidas e põe em ação, também, dois
mil vendedores ambulantes; que, no mesmo período,
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requer o empenho de mais de doze mil e quinhentos
agentes de serviços públicos (dez mil policiais, dois mil
trabalhadores da limpeza urbana, quinhentos fiscais de
saúde pública..., sem contar o pessoal médico, os em-
pregados em serviços de transportes etc.); que atrai in-
vestimentos em propaganda e merchandising de perto de
seiscentas empresas; que exige da máquina estatal in-
vestimentos da ordem de doze milhões de reais; que,
nesse curto período, produz um movimento de recur-
sos financeiros da ordem de cem milhões de reais... 2

Mas não é só isso: caso se limite o seu perfil a estas ci-
fras, ainda se subdimensiona o carnaval de Salvador;
ainda se subestima seu impacto – pois meses antes de
seu início “oficial”, ele motiva a realização de numero-
sos espetáculos: ensaios, shows diversos que atraem
multidões e trazem à capital baiana, para desfrutá-lo com
antecedência, milhares de turistas... Sem falar que vári-
as entidades carnavalescas permanecem ativas durante
o ano inteiro, empregando muita gente e promovendo
inúmeras atrações. Tem mais: caso se leve em conta to-
dos esses fatores e se reconheça a força da indústria car-
navalesca operante em Salvador... mas se fique só
nisso, ainda não se terá feito justiça ao vulto dessa “in-
dústria”. O carnaval soteropolitano hoje repercute mui-
to além do espaço da cidade onde nasceu e do tempo
em que aí se desenrola3 : inspirou o surto de “carnavais
temporões” por todo o Estado da Bahia, e, finalmente,
por todo o Brasil. Já ensaia expandir-se para fora do país.4

Não pretendo, neste breve espaço, tratar deti-
damente de assunto tão complexo. Vou cingir-me à in-
dicação de pontos que merecem ser considerados, de-
marcando-os com uma breve reflexão.

O primeiro ponto diz respeito a uma circuns-
tância que também explica o vigor do carnaval baiano.
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Há muito ele se alimenta do longo tempo de “prepara-
ção” que as festas de fim de ano de Salvador lhe favore-
cem. A sucessão de várias estações de folguedo em es-
paço aberto preparou o triunfo decisivo da folia das ave-
nidas sobre a dos clubes, consagrando o uso ritual con-
tínuo da rua por multidões eufóricas. A consolidação de
um manejo festivo da rua pela “arraia-miúda” nas fes-
tas de largo incrementou seu empenho na demanda de
um espaço que ela teve de conquistar, e que ocupou com
bastante êxito, apesar da repressão e de outros mecanis-
mos de exclusão mobilizados para afastá-la de áreas cen-
trais da cidade, (sobretudo) nos carnavais do começo
do século. Isso possivelmente também atuou como um
fator (ao qual outros mais poderosos se somariam)
inibitivo do enrijecimento dos esquemas de desfile e da
prevalência absoluta do espetáculo sobre a expansão
direta dos foliões: pode-se dizer que os largos amplia-
ram o laboratório da secular cultura de festa que nutriu
o carnaval de Salvador.

O segundo ponto a destacar diz respeito a um
fruto original dessa festividade, que levou o modelo
baiano de folia ao triunfo hoje vivido: refiro-me à múlti-
pla invenção do trio elétrico, e às transformações a que
levou o processo carnavalesco. O invento de Dodô e
Osmar foi (pelo menos) tríplice: (1) eles realizaram uma
criação instrumental, ao inventar o que a princípio cha-
maram de “paus elétricos” – origem da guitarra baiana
– ; (2) fizeram aparecer um novo dialeto musical na MPB;
e (3) inventaram uma nova forma de espetáculo, ao exi-
bir-se com seus instrumentos num carro, no meio da
multidão dos foliões.

Os dois primeiros aspectos estão interrelacio-
nados de forma direta. A descoberta instrumental tem a
ver com a fascinação que sentiram os seus autores por
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ritmos “elétricos” (o frevo, primeiramente), mas também
com seu profundo gosto pela exploração de várias ve-
redas musicais – sua eclética “voracidade” de artistas
interessados em diferentes ritmos, estilos, gêneros, ab-
sorvidos com um élan “antropofágico” e um humor
criativo. Deu-se um feed-back notável: a pesquisa prática
dos novos timbres e potenciais sonoros alimentou
releituras que ampliaram o raio de alcance dos meios
industriados... Com o surgimento posterior de intérpre-
tes e compositores que cultivaram caprichosamente a
musicalidade “trielétrica”, essa dimensão do invento
ganhou um relevo notável.

O terceiro aspecto dessa criação foliã que desta-
quei tem a ver com o domínio da cenologia. Trata-se do
invento revolucionário de uma nova composição do cam-
po espetacular. O passo decisivo foi logo dado pela cri-
ativa dupla de pioneiros; mas o processo avançou mui-
to desde esse ponto de partida, seguindo uma evolução
rápida e rica.

Desde que, em 1950, um pequeno carro (um
“ford de bigode” do ano de 1929) saiu na festa carnava-
lesca levando Dodô e Osmar, com seus inéditos instru-
mentos, para a primeira apresentação da sua máquina
foliã, muitas mudanças aconteceram, passando pela
transformação da “dupla elétrica” em trio, já em 1951, e
por um desenvolvimento progressivo da base veicular e
de amplificação sonora do novo aparato5, até chegar ao
estágio atual de evolução, com uma estrutura complexa
e tecnologicamente sofisticada6, envolvendo uma
parafernália de recursos eletrônicos, visuais e sonoros
muito elaborados. Alguns carros “de trio” chegam a
medir vinte e cinco metros de comprimento, suportan-
do “palco com passarela, camarim com suíte, banheiros,
elevadores panorâmicos e grupos geradores de energia
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com capacidade para iluminar uma pequena cidade de
cinqüenta mil habitantes”...7

Em suma, o conjunto físico do trio elétrico cons-
titui um palco móvel com anexos, sobre uma carreta
motorizada, equipado com todo o aparato de uma ban-
da pop, inclusive os meios de iluminação, recursos de
decoração e alguns indutores de “efeitos especiais”.
Nesse palco exibem-se músicos que cantam e/ou tocam
instrumentos de corda eletrificados, e de percussão.

Em termos cenológicos, a grande novidade está
em que o palco se movimenta ao longo de ruas e aveni-
das, arrastando consigo o público, que faz uma parte
muito significativa da performance.

O grande show pop, que vem a ser o mais uni-
versal dos rituais multitudinários modernos, utiliza uma
linguagem músico-cinética de forte apelo, que suscita a
aglomeração e induz a massa reunida ao movimento fre-
nético. Seu público participa do espetáculo de forma
intensa: ecoa o canto dos astros do palco ou rompe em
clamores, entregando-se a uma dança não padronizada,
aberta a todo tipo de improviso, enérgica, e capaz de
atingir paroxismos. Move-se intensamente. Mas o espa-
ço de sua manifestação permanece o mesmo. O palco e
o cenário do show podem modificar-se com o emprego
de plataformas giratórias, do deslocamento mecânico de
módulos, de “efeitos especiais” diversos – porém, no
essencial, continua no mesmo lugar, em sua base fixa...

A apresentação do trio elétrico reúne igualmen-
te uma multidão, que canta e dança o tempo todo, pu-
lando com energia – até o frenesi. O trio a mobiliza ain-
da num sentido mais direto, pois a “arrasta” à sua pas-
sagem. Trata-se de uma revolução na estrutura do es-
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petáculo, uma revolução no que estou chamando aqui
de “rito multitudinário moderno”.

A banda do “trio” tem uma performance espe-
tacular. Seu papel é muito mais destacado que o de uma
simples orquestra de baile. Seus músicos são verdadei-
ros astros, sua apresentação vem a ser um show. Neste
caso, a comparação mais adequada parece ser mesmo
com o grupo de rock. Porém a “assistência” do trio elé-
trico mostra-se mais ativa que a dos festivais de roquei-
ros. E sua dança é o objetivo primeiro da apresentação.
Ou seja: como ocorre com a orquestra de baile, a função
básica da banda do trio elétrico é fazer dançar. Por ou-
tro lado, de sua performance resulta um desfile: a dança
de seus foliões envolve uma certa marcha. Em suma, o
espetáculo do trio elétrico vai além do espetáculo por-
que concentra desfile, baile e show. (A “marcha”, po-
rém, resulta não-estruturada. A rigor, o que o trio elétri-
co provoca corresponde ao grau zero do desfile: uma
procissão orgiástica sem organização interna).

Já a primeira aparição da (ainda) “dupla elétri-
ca” sobre um pequeno carro (a famosa “fobica” de Osmar
Macedo) teve um efeito arrasador: acabou com o corso,
desorganizando-o irremediavelmente. A partir de então,
o trio elétrico intensificou esse efeito de sua presença na
folia baiana: fez com que a multidão se impusesse; dis-
solveu, em grande medida, a separação entre o corpo de
desfile e a assistência – rompendo limites, aglomeran-
do. Logo as “entidades carnavalescas” (blocos, cordões,
afoxés etc.) tiveram de empenhar-se em medidas que
mantivessem alguma estrutura de desfile na grande festa
de rua de Salvador, e assim lhes garantissem o espaço
carnavalesco... (Por fim, obteve-se um bom convívio entre
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elas e a máquina intrusiva, cuja ação “caotizante” foi con-
trolada; mas o trio teve um papel decisivo no sentido de
limitar o aspecto de exibição do desfile, aspecto que se tor-
nou, em geral, secundário: o primeiro interesse dos mem-
bros dos blocos e similares é sempre o de pular o carnaval.)
O invento da máquina de folia reforçou a manifestação
efusiva da massa e consolidou a figura do folião indepen-
dente.8 A reação mais efetiva dos blocos à explosão
“trielétrica” foi um salto revolucionário, uma assimilação
estratégica, que resultou na incorporação – com parcial
“domesticação” – do grande intruso: consistiu na criação
do chamado “bloco de trio”. Osmar Macedo, em vésperas
de sua morte, em junho de 1997, ainda lamentava a quase
desaparição do trio elétrico “independente” (não ligado a
bloco) na folia carnavalesca baiana. Ele e Dodô inventaram
o trio como um puro brinquedo: a alegria dos “pipocas”,
do “povão” arrastado por sua máquina, era o que mais os
contentava... Porém foram os blocos de trio que levaram o
invento da dupla ao máximo sucesso, e o consagraram
como foco de um novo modelo de festa carnavalesca, mo-
delo hoje triunfante em todo o Brasil.

Os trios invadiram as festas de largo, que em gran-
de medida desestruturaram, com seus arrebatos pânicos.
Atacaram-lhes a geometria significativa do corpo efêmero,
que desarranjaram com a imposição de fluxos aberrantes.
Sua agitação centrífuga produziu rupturas nesse tecido
simbólico, com uma tensão crescente e multidirecional
num dos campos opostos entre cujos limites a festa se es-
tica de forma desequilibrada (Serra, 1988 e 1994). No lar-
go, a passagem eletrizante cria núcleos móveis e trajetóri-
as estocásticas que dis-traem do lugar festivo, mesmo
quando se limitam a seu perímetro.9
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Esta anarquia simbólica parece ser uma voca-
ção do trio. Ela não se manifesta apenas na invasão das
festas de largo. Verifica-se já no ponto de origem: o car-
naval que os trios acabaram produzindo “canibaliza”
seus antecedentes, e os altera de maneira implacável.
Donde vem isso?

Enquanto palco móvel, o engenho da folia baiana
parece ter um antepassado nos carros alegóricos. O carro
alegórico é um antigo componente de ritos públicos oci-
dentais de caráter festivo que envolvem préstitos. É em-
pregado há séculos em desfiles carnavalescos e outros ti-
pos de procissão. Mas os trios não são solidários da alego-
ria. Acentuaram uma tendência a reduzir-lhe o jogo no
universo festivo donde emergiram. Sua consagração fun-
damental à música em parte explica essa cooperação no
(relativo) despojamento do teatro carnavalesco da folia de
Salvador. O palco que fazem desfilar é um engenho de som.
As inúmeras bocas de alto-falante, os imensos amplifica-
dores, os fios e tramas dos poderosos instrumentos de sua
banda exibem sem disfarce a sua agressiva natureza de
tank sonoro. Até as luzes faiscantes têm qualquer coisa de
clamoroso. O trio elétrico pode ter uma decoração inventi-
va, mobilizando um rico arsenal kitsch, mas deixa nua sua
extroversão megafônica, sua gana de bombardeiro musi-
cal. Um de seus segredos está na maquinalidade evidente,
que de um modo contraditório excita a efusão corporal da
massa. Seu palco é aberto, transparente ao entorno variá-
vel: o cenário do trio são as ruas por onde ele transita. Pal-
co sem cortinas. Um trio elétrico não é alegórico, nem mes-
mo quando toma uma forma cenográfica elaborada com
intento sugestivo, representativo.

(Recorde-se o que sucedeu na produção da
“Caetanave”. Mesmo neste caso, a metáfora era antes
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conceitual que plástica, dependia muito mais de uma as-
sociação declarada, previamente enunciada, que de uma
construção cênica. E a imagem decisiva tinha um apoio
tautegórico. Repousava numa figura de pensamento que
apenas tornava explícita: uma figura cuja base ideativa
era uma percepção comum de seu objeto. Não há dúvida
de que esta percepção já se cristalizara antes de industriar-
se o arranjo da “Caetanave”. Ela traduz impressões
provocadas pelo movimento vagaroso do carro musical.
Visto de cima, ou de longe, ele parece que flutua “sobre”
um mar de cabeças dançarinas, ondulante de frenesi. Essa
imagem quase inevitável fluiu de um modo harmônico
para juntar-se a um nome próprio feito símbolo de cria-
ção carnavalesca. A caetanave, através de uma associação
provocada pelo nome do compositor, embebeu-se de ou-
tras conotações: entre elas, a de “nave espacial”. A forma
nave tem seu uso moderno carregado de referências à as-
tronáutica – assunto popularizado pela mídia – e ainda,
em certos círculos, à ufologia, que veio a constituir um
segmento da contracultura. Ora, o nome de Caetano era,
na época, um símbolo da contracultura no Brasil – por
menos que ele se apresentasse como um seu apóstolo, e
ainda que não se identificasse com as múltiplas correntes
dessa complexa formação. (Pelo que sei, ele mesmo não
embarcou no culto dos ufos, por exemplo). De qualquer
modo, uma sua referência lírica aos discos voadores (“...
oh, my eyes / go looking for flying saucers in the sky...”)
autorizava a aproximação... O trio elétrico era assim rela-
cionado com a nova mitologia psicodélica e seu
“xamanismo” ultramoderno: meio de “viagem” no senti-
do metafórico tornado clichê à época. Mas é claro que
esse rico simbolismo não consumiu a forma de seu su-
porte, na produção da Caetanave: não a “escravizou”,
como sucede na cenografia propriamente alegórica).
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Um dado histórico: quando o trio elétrico apa-
receu, já escasseavam os foliões mascarados no carna-
val baiano. E isto se acentuou à medida em que a má-
quina sonora se impunha. A fantasia – o indumento car-
navalesco – então sofreu uma simplificação decisiva.
Esta não aconteceu de vez, mas por etapas. Uma delas
se cumpriu já no final dos anos 60. Nessa altura, deu-se
em Salvador a quase universalização de um traje de car-
naval, derivado de uma fantasia bem alegórica, bem tí-
pica, que, em sua forma primitiva, compunha-se de uma
máscara hedionda, em borracha ou plástico (sugerindo
um morto-vivo, ou uma caveira) e de uma túnica turva.
A figura brotou do velho imaginário do horror carnava-
lesco, que trai antiquíssimas origens da festa.10 Da figu-
ra sinistra do cadáver ambulante, só um elemento se
generalizou e permaneceu, por muito tempo, como uma
singularidade do carnaval baiano: a túnica, a mortalha...
que perdeu logo o seu tom escuro, ganhou coloridos
diversos, e assim teve esquecida sua referência fúnebre.
Ao multiplicar-se, a mortalha consagrada na grande fes-
ta já não lembrava a morte. Em princípio, ninguém pen-
sava nisso.

(Em princípio... Talvez por que há muito cessou
nesta terra o hábito de amortalhar os defuntos. O imagi-
nário do horror carnavalizado entrou em eclipse na nova
folia baiana. Mas o nome da mortalha traz consigo uma
evocação demasiado clara do termo de que deriva... Por
certo, não deixavam de produzir-se efeitos simbólicos
“subterrâneos” dessa ligação semântica, ainda que eles
não fossem muito conscientizados. Eu mesmo, às ve-
zes, achava esquisito o lema/gesto/apelo costumeiro
de “...botar a mortalha para brincar carnaval”. Uma vez,
em plena avenida, no meio da multidão alegre, quando
uma namorada me falou que eu estava bonito na minha
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mortalha, de repente achei um bocado estranha minha
fantasia... e seu nome levou-me a um pensamento assom-
broso: “Dentro de um breve tempo, estarei morto mes-
mo. E todo esse povo estará morto. Também esta moça,
tão linda e tão alegre... Logo seremos defuntos!” Senti
um arrepio percorrer-me o corpo inteiro, um relâmpago
frio e vertiginoso. Mas não fiquei melancólico. Tive a
clara impressão de uma intensidade maior em tudo,
como se o mundo carnavalesco à minha volta tivesse
ganho um acréscimo de graça, flutuasse entre real e ir-
real. Eu não estava bêbado, nem tinha consumido qual-
quer droga. Ao contrário, isso foi como um banho – ge-
lado, mas estimulante – de lucidez. Voltei à folia e pu-
lei como nunca).

Essa roupagem manteve um efeito significativo:
produziu um certo despojamento, com seu corte indiviso,
sem destaques ou relevos, apagando contornos: compu-
nha uma veste usável, indiferentemente, por ambos os
sexos; igualava com seu corte simples, nivelador, propí-
cio a indistinções. Da fantasia primitiva eliminou-se o que
era característico: extraiu-se o que compunha um tipo,
um clichê mitológico, uma figura determinada do imagi-
nário; alijou-se a forma definidora, que trazia o reconhe-
cimento de um modelo icônico, e manteve-se o mais
amorfo, o comum, o impessoal. A mortalha continuou
tendo um quê de anulação.... Nessa pele de folia podiam
colar-se cores e padrões diversos, de modo a distinguir
grupos carnavalescos, por exemplo; de qualquer modo,
porém, ela criava uma base indumental uniforme, com o
abandono do figurativo, do caráter dos antigos fantas-
mas da festa. E ajudava a promover o sentimento de uma
incorporação à massa [(no) (do)] carnaval.

A mortalha também passou: cedeu espaço a um
outro tipo de traje carnavalesco – ainda uma
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indumentária de base uniforme, e de arranjo variável: o
chamado abadá, bem mais prático. O conjunto bermuda-
abadá foi consagrado nos blocos, que aí imprimiram seus
padrões e marcas. A fantasia propriamente dita foi em
grande medida alijada: o traje de folia acomodou-se ao
funcional. Simultaneamente a essa transformação que
simplificou o indumento, deu-se a fragilização dos ele-
mentos de discurso dos desfiles. Neste caso, a máquina
foliã teve um papel ativo e muito direto, embora não
tenha sido o único fator do processo.

É curioso: à primeira vista, com a invenção dos
chamados blocos de trio (onde as grandes máquinas de
festa constituem elementos da formação) parece que os
trios elétricos foram capturados pelos organismos do
desfile e sujeitos completamente a seu império. Mas a
dominação foi parcial... Os trios atomizam a procissão
em que se integram.

A passagem de um bloco tem muito pouco de
narrável – diferentemente do que acontece na exibição
das escolas de samba. Blocos não têm enredo, ou não o
suportam com eficácia. Ainda assim, em alguns deles
(nos afros, por exemplo), a unidade do tema sucede ser
bem visível, utilizam-se elementos de alegoria, e há um
discurso expositivo articulado – embora não se chegue
à narração dramática. Mas nos blocos de trio não se expõe
um verdadeiro tema. Quando se arrisca afirmá-lo, o
“tema” é atacado e consumido, anulado pela performance.
Dilui-se. Resiste apenas enquanto motivo de uma deco-
ração profusa, inscrita principalmente nos corpos, que
envolve na sua superficialidade. Não há germe de nar-
rativa que vingue, sintaxe de exposição que resista. O
discurso da procissão fica inarticulado. A rigor, ela não
representa. Nada do que ela encerra transcende o traba-
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lho prazeroso de sua execução – sua orgia, no sentido
primitivo do termo.

A máquina móvel de música, usina de danças,
parece um signo arredio, que se destaca e foge da signi-
ficação, mesmo quando convocado a instalar-se em um
discurso. Seu produto é o momento arrebatado, concen-
trado, intenso, que se forma na passagem dos lugares e
do próprio tempo, num circuito dominado pela falta de
sentido – de télos, isto é – ; ou pelo incerto recorrer, que
apenas ocorre. O trio elétrico não vai a lugar nenhum.
Só vai. Com isso leva: apenas indo, sem outro suporte
de transportar. Hostil à representação no mundo que lhe
deu origem, alimenta com poderoso veneno a metafísica
do carnaval. 11

Embora eu lhe reconheça um talento
“desconfigurador”, resistente às alegorias, às vezes o trio
me evoca a velha imagem da nau dos loucos, barca
“renascida” em ondas de festa, com nova forma de
extravagar: carrega só uma pequena tripulação, porém
“transporta” – fora de si – a multidão frenética.12 É uma
imagem de segunda mão, retocada; mas traduz muito
bem a estranheza que sinto quando, “de longe” – to-
mando a distância indispensável à análise – , olho para
minha experiência de folião levado por esse furioso
transporte. Sem rumo.

Aqui tenho de tomar meu próprio sentimento
como ponto de partida. Pergunto-me o que se passa com
quem é arrastado pela música alucinante e se agita em
percursos vagos: sem destino e desatinados. Belo
esperdício de energia... Que acontece conosco? É fácil
alegar o prazer da dança, da música, do espetáculo. Mas
como se entenderá este prazer que vem de uma agita-
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ção ao mesmo tempo espontânea e compulsiva? A eu-
foria por certo decorre de uma intensa atividade motora
temperada pela graça dos ritmos, com a excitação
provocada por fortes estímulos musicais. Mas nessa
fruição há elementos variados, até contraditórios. É o
que sinto...

Nunca segui tão compulsivamente o trio como
vejo fazer muitos foliões, para quem o apelo da máqui-
na de festa parece ser sempre irresistível. Estes obede-
cem ao comando sonoro de uma forma quase automáti-
ca. Não são poucos os que “largam tudo” ao ouvir essa
música nas avenidas, e seguem o carro feiticeiro por
horas a fio. Conheço um vasto anedotário sobre essa es-
tranha sedução: casos de gente como “o perfeito-
cumpridor-de-deveres” que, ao passar o trio defronte à
sua repartição, “...na cara do chefe, deixou o trabalho e
saiu pulando, sem medir as conseqüências”; de donas-
de-casa que “abandonaram o filho de colo chorando no
berço prá ir atrás desse trem maluco”; de casais desfei-
tos pela poderosa irrupção; de homens graves que “saem
do sério” à passagem do carro tentador; de “gringos que
ficam pirados na avenida” pelo mesmo bom motivo; de
nem sei quanta “reunião-de-gente-fina-que-virou-um-
mangue” etc. Essas anedotas, hoje menos comuns, flo-
resceram nos tempos heróicos da surpresa, quando ain-
da se consolidava o invento de Dodô e Osmar. Às vezes
é difícil saber até que ponto algumas delas são autênti-
cas, refletem acontecimentos reais.

(Uma que merece ter sucedido é a da noiva que,
na saída da igreja, à passagem de um trio, largou o par e
o buquê, tirou os sapatos e lá se foi pulando...).

Tenho ainda uma boa quantidade de testemu-
nhos de homens e mulheres que me falam com entusi-
asmo do primeiro encontro... com o trio, descrevendo-o
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de forma apaixonada, como um arrebato, uma revela-
ção, um transe irresistível, quase um orgasmo
coribântico.

Minha própria reação nessa “primeira vez” foi
de espanto. Fiquei admirado com o fascínio que o trio
provocava, arrastando as pessoas, envolvendo a multi-
dão na dança epidêmica, como se uma súbita loucura se
apossasse do mundo. Esse espetáculo deixou-me per-
plexo. Parecia coisa de mágica. Embarquei na contem-
plação do surto doido. Fiquei paralisado.

Reconheço que essa reação ao fenômeno é um
bocado insólita. Mas não estou tão longe dos que me
espantaram com seu frenesi. Também o experimentei,
embora tenha precisado de um outro estímulo para co-
meçar. Uma moça, minha conhecida, que vinha no “bolo”
dos seguidores do trio, puxou-me pela mão e fez-me
entrar na correnteza da folia. Não demorou que eu me
perdesse dela. Pouco depois, me perdi de mim mesmo:
quando o cansaço me deteve, tomei um susto ao verifi-
car a distância que tinha percorrido dançando aos pu-
los, esquecidamente. Repeti a experiência um bocado
de vezes, durante alguns anos...

É verdade que nunca fui dos mais fanáticos: até
por falta de competência, não brincava na zona onde
acontece uma dança explosiva, logo atrás do trio. E sem-
pre gostei de variar, como bom “pipoca”: seguindo ba-
tucadas, afoxés, blocos diferentes, sem me prender ao
carnaval elétrico – que ainda assim curti um bocado.

A fruição não me tirou o espanto com o fenô-
meno provocador. Até o aumentou. Agora tento de novo
explicar essa experiência. Um dos ingredientes do pra-
zer que isso dá vem, com certeza, da plena entrega do
corpo ao movimento gratuito, no rio do ritmo – no der-
rame da energia que brota para fluir e gastar-se, em
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gestos soltos. É a bênção da dança, nesse caso
enriquecida por uma contagiante alegria coletiva. Per-
cebo que eu mesmo chego assim a uma dissociação que
não deve estar longe do transe: enfraquece-se minha
percepção do tempo, do espaço percorrido, de elemen-
tos da circunstância – e de parte de mim mesmo. Incor-
porar-se à multidão, senti-la no movimento comum,
perder-se no mundaréu de gente – isso é delicioso.
Também é agradável sair do caos multitudinário, reco-
brar-se, reaver o corpo que a dança arrebatou, olhar de
fora para o abismo do cheio....

Por certo, muitos fatores contribuem para a cri-
ar a sensação eufórica e alimentam o prazer nessas cir-
cunstâncias: o álcool, que se consome então em grande
quantidade, e outras drogas, cada vez mais difundidas;
o desfrute da promiscuidade facilitada, que abre cami-
nho para muita transa etc. Mas acentuo aqui os elemen-
tos de que a ação do trio é o motor direto: por exemplo,
a excitação músico-cinética e a “agorafilia” que induz, o
gosto do mergulho na multidão. Parece que envolve tam-
bém uma certa vontade de desvairar.

Com base no testemunho de minha própria ex-
periência, tentarei agora refletir sobre um ponto crítico:
sobre um elemento fantástico que máquina festiva es-
conde numa apresentação demasiado ostensiva.

Recordo: na evolução do carnaval baiano, a fan-
tasia com disfarce (a que mascara) entrou em progressi-
vo eclipse, e o trio elétrico surgiu no entretempo dessa
gradual desaparição. Mas ele projetou o novo fantasma,
de uma evidência bruta, que pode tornar-se invisível
quando se realiza – no corpo confuso da massa, ou na
indiferença gritante do bloco sobrecarregado de marcas
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– : quando o som violento derramado por muitas bocas
de máquina promove a disjunta reunião.

Talvez essa aparência hiperestesiada a ponto de
velar-se explique o mutismo de estudiosos que a fábrica
da nova fantasia deveria interessar muito, mas sobre isso
não falam. Não encontrei ainda um ensaio psicológico a
esse respeito. Será que o monstro sedutor não o merece?
(Ele me faz pensar em jogos de psicanálise – talvez por-
que sou leigo no assunto...). Também não conheço tese
antropológica que explore a trilha dos trios; nem uma
reflexão filosófica sobre essa máquina da dis-tração, que
arrasta sem rumo e insinua a soltura do sujeito, o aban-
dono do indivíduo no próprio corpo – um corpo triun-
fante mas rendido, mergulhado na massa obsessiva onde
sua individualidade se arrisca.

Creio que a criatura foliã acabou fabricando um
novo tipo de festa, no velho corpo do carnaval.

Torno a minha metáfora de segunda. Ela talvez
não seja assim tão artificial como parece. Ocorreu a um
grande folião e artista. Não há dúvida de que Caetano
Veloso se refere ao trio elétrico na letra de sua canção
carnavalesca chamada La Barca:

A barca da transa chegou
A barca pintou e bordou
A barca transou, nem parou
Já vai partir.
Por outros mares de loucura vai
Ela fatura e sai
E nunca vai chegar
Sem praia segura
No mar dessa multidão
A barca procura em vão
A barca não pode parar.13

2_2a EDIÇÂO_Sagrado e Profano CAP 1.PMD 12/5/2009, 17:3648



Rumores de Festa O Sagrado e o Profano na Bahia

49

Não sei se Caetano se terá lembrado da navis
stultorum quando compôs esta cantiga. Talvez não. Seja
como for, sua canção mostra a pertinência da velha ima-
gem ao horizonte carnavalesco, e permite ligá-la com o
trio elétrico.

(Dito isso, torna-se irresistível uma outra evo-
cação. Ela é tanto mais forte quanto mais ilegítima se
mostra... do ponto de vista da história factual. Parece
que uma fantástica “arqueologia” do imaginário, sequi-
osa de invenção, quer autenticar a posteriori uma “des-
coberta” renegada: a da etimologia falsa que relaciona a
origem do carnaval com a esteira do currus navalis).

O trio elétrico transporta a multidão que suscita
e que “abarca” no seu exterior, com a passagem da
música empolgante. A extravagância do carro pejado de
gente... por fora... torna-o capaz de apoderar-se do pró-
prio entorno, faz dele veículo da festa em duplo senti-
do: um veículo que “pertence” ao carnaval e um instru-
mento que o transporta. O trio elétrico identifica-se tan-
to com o seu meio lúdico que é capaz de ultrapassá-lo,
como se o englobasse, absorvendo-o na esponja de sua
carne transitória. Não se limita a promover o desloca-
mento da massa no campo onde opera, no domínio pre-
viamente circunscrito por uma tradição festiva já cons-
tituída. Vai mais longe... Por seu intermédio, a festa em
que ele nasceu pode ser, por sua vez, deslocada. Nesse
veículo, nessa metáfora14, a matriz de uma folia passa a
diferentes lugares: o carnaval baiano transfere-se a no-
vos espaços, e se realiza “fora de tempo”, de seu contex-
to ritual de origem. Torna-se programático.

Hábeis empresários, os criativos dirigentes dos
“blocos de trio”, capitães da nova indústria carnavales-
ca, ultrapassam agora os limites da circunstância festiva
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que foi seu ponto de partida – e que sua iniciativa
transpõe no quadro de programas ajustáveis. Eles
transformaram o “trio” em um novo gerador do rito
do qual nasceu. Isso já mostra que o veículo da folia
baiana a incorporou de uma forma peculiar. As “em-
presas de trio elétrico” viabilizaram a clonagem do
carnaval. Ao mesmo tempo, elas impuseram sua lógi-
ca econômica à festa, em Salvador. O trio elétrico cap-
turado sucumbiu a esta lógica... Tornou-se carro-che-
fe de um investimento que tem qualquer coisa de
esbulho: os blocos de trio privatizam o espaço público,
limitando o acesso de outros carnavalescos à aveni-
da, já que seu poder econômico prevalece. Os interes-
ses das empresas empenhadas no negócio do carna-
val baiano já se impõe de tal forma que, para tornar-
lhes mais rentável a venda do espetáculo popular, a
via pública é acondicionada com tapumes e camaro-
tes, criando uma nova ossatura no corpo festivo da
cidade.15

Nosso carnaval constitui ainda um rito “de ca-
lendário”: se é fato que hoje ele não se reporta mais ao
horizonte de um ano litúrgico, ao ciclo da quaresma,
ainda assim está muito aderido a um quadro temporal
em que representa uma transição: na Bahia (como no
Rio de Janeiro), além de ser uma estação climática, o
verão é uma temporada socialmente muito definida,
marcada de forma clara, até oposta ao “resto do ano”:
representa a alta estação turística, o período festivo por
excelência (das praias, da “badalação”, dos grandes
shows, das festas de largo). O verão de Salvador acaba
mesmo é no encerramento da folia carnavalesca. Ela o
condensa, e ao condensá-lo se destaca. Pois interrompe
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de todo o ordinário da rotina, já afetada pela incisão de
muitos pontos festivos. É uma (anti-)semana em que se
vive a contrapelo da ordem normal.16

Um rito de calendário é um rito de passagem.
Neste, um dos elementos de maior relevo é a própria
passagem, representada na ordem do espaço urbano
temporalizado pela festa. Blocos, afoxés, grupos diver-
sos passam exibindo-se; é em função disso que vivem.

Quase sempre, a simples fruição do curso dan-
çado importa mais do que a exibição.

Esse trânsito pode até mesmo não constituir
desfile. Os pipocas não desfilam: acompanham os trios,
os blocos, as batucadas, conforme lhes dá na telha. Não
se fantasiam, não usam trajes chamativos com o intento
de tornar-se espetáculo. E seu trânsito em vai-e-vem foge
de qualquer ordem programada.

Mas também existe o afã de “ver passar” – uma
forma de participação no curso festivo que (com perdão
do trocadilho) não é passiva de todo. Move-se com o
movimento contemplado.

O trânsito carnavalesco inverte o ordinário: no
carnaval, as ruas que normalmente são pistas do tráfego
de viaturas vêm a ser ocupadas por transeuntes que nelas
caminham dançando. A dança distorce a marcha comum,
que tem metas práticas, motivos exteriores a ela, destinos
para além do trajeto. E o desfile confere um sentido
expositivo à marcha dos foliões, marcha que também não
tem destino transcendente ao espaço onde transcorre.

No antigo corso, automóveis “fantasiados” cir-
culavam na avenida. Era evidente o caráter excepcional
desse tráfego sem objetivos de tráfego: os automóveis
compunham um préstito jocoso, um espetáculo cuja rea-
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lização era ludicamente fruída pelos seus realizadores, e
pelo público. Os carros mais propriamente alegóricos
serviam ainda de suporte a cenários espetaculares.

O trio elétrico, até nos blocos em que vem cer-
cado por cordas e assim submetido a uma ordem de
desfile, ainda lhe resiste: ameaça com sua intensidade
o império da exibição. É o motor da passagem, do des-
locamento do grupo de folia, do aglomerado que faz e
“incorpora”. Ele não só conduz o bloco e “arrasta a
massa”, com a força de atração de sua música: “toma
posse” da multidão que o acompanha. Veículo de co-
municação de massas, opera com a própria massa. E
realiza-se na passagem, quando a música o faz preen-
cher o vazio exterior de sua estrutura dinâmica. Neste
caso, a associação do veículo com os foliões que se des-
locam a pé, “pulando” na rua, é fundamental. Um trio
elétrico só está completo quando se move tocando, com
a massa ao redor.

A idéia da passagem tem muitas implicações
simbólicas. Não deixa de ser surpreendente o modo
como se entramam alguns de seus aspectos. Vou falar
de uma ligação metafórica que a gaia aparência do trio
não deixa ver com facilidade. Recorrerei a um poeta que
celebrou o trio como ninguém. Dele é a mais famosa can-
ção17 dedicada a este invento:

Atrás do trio elétrico
Só não vai quem já morreu
Quem já botou pra rachar
Aprendeu que é do outro lado
Do lado de lá do lado
Que é lá do lado de lá
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Trata-se de um frevo muito alegre. Quem o canta
com a rapidez exigida pelo ritmo forte, sente logo o fogo
de sua vivacidade. Ela ultrapassa o sentido dos versos. O
que dizem eles? Parece que o poeta não se preocupou em
fazê-los pensar. Cantamos empolgados, sem prestar aten-
ção às palavras. Mas elas nos envolvem. Depois, em seu
silêncio, uma surpresa nos toca. Ao menos uma referên-
cia que fazem contrasta com sua alegria vivaz.

Ora, Caetano deu um claro testemunho de sua
sensibilidade para com estranhos contrastes encontráveis
em canção carnavalesca... Veja-se este trecho de uma sua
antiga entrevista a Ricardo Vespucci e Wilson Moherdau,
em 16/02/1972:

Hoje eu estava ouvindo a Carmem Miranda cantando
“Adão, meu querido Adão, a serpente me enganou e nosso
Mestre do Paraíso nos expulsou.” Carmen cantando com
todo aquele ritmo de música que é feita para dançar e pular
na rua, tem o ar mais debochado possível e não há nada de
mais profundo e sério e mais terrível que a frase que ela tá
dizendo [...]18

Vale a pena dar atenção ao sentido que se con-
tra-sente no alegríssimo frevo de Caetano dedicado ao
trio elétrico.

Encontra-se logo de saída uma evocação dos
mortos. Ela aparentemente se circunscreve a uma pura
negativa, resume-se ao sombreado enfático de uma pro-
clamação que se reporta aos vivos: ‘só quem já morreu
não o faz’ = ‘todos os viventes o fazem’. Mas nesses ver-
sos iniciais “quem já morreu” não é lembrado de forma
negativa. Pelo contrário: há uma forte cor de façanha no
campo da evocação. Quem já morreu... é caracterizado por
traços afirmativos, indicadores de ação cumprida. É as-
sinalado por dois atos: por ter feito alguma coisa com

2_2a EDIÇÂO_Sagrado e Profano CAP 1.PMD 12/5/2009, 17:3653



Ordep Serra

54

intensidade extraordinária (já botou pra rachar) e por ter
obtido um conhecimento ( aprendeu). A compreensão,
tudo indica que tem a ver com a morte mesmo. Ela tal-
vez se conote ainda na expressão do feito atribuído ao
morto. De que se tratará?

“Botou pra rachar” sugere uma referência ao de-
sempenho hiper-ativo do carnavalesco. Diz-se de quem
pulou carnaval “que nem um doido”, por exemplo. E da
pessoa que agiu (ou reagiu) de modo violento, exagerou
na ação ou na reação. Diz-se ainda daquele que respon-
deu a um desafio com extremo vigor, excedendo-se.19

Pode ser que o poeta queira evocar as folias do
morto: sugerindo que ele, quem sabe, já pulou brava-
mente atrás do trio elétrico.20 Ou talvez ele queira dizer
outra coisa, com a mesma expressão (“botou pra rachar”),
ainda com base na mesma idéia: talvez deseje sugerir o
doido pulo para o “outro lado” daquele que já não folia.
Assim, o poeta realizaria uma sub-reptícia inversão da
violência da morte, transformando o passivo em ativo,
ou melhor, tornando o paciente em agente: o sofredor
da morte é descrito como quem “agiu” de modo exces-
sivo... (Neste caso, “botou pra rachar” = “pulou ... para
o “outro lado”).

Mas o que terá aprendido o morto?
Que conhecimento novo obteve quem já botou

pra rachar?
O cantor diz e não diz: como quem não pode

saber, porém de algum modo sabe... ou antes imagina.
A declaração rompe-se em fragmentos repetidos. Não
se conclui de forma precisa. Desenha-se numa sentença
que, à primeira vista, carece de arremate, mostra-se in-
completa... mas nem isso deixa concluir:

[Quem já morreu / ]
Aprendeu que é do outro lado [...]
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Pode-se imaginar uma realidade cujo ser se es-
clarecerá a seguir, indicada como alcançável “do outro
lado”; no entanto, pode-se supor ainda que a frase está
de algum modo completa: basta supor que o sujeito da
integrante é o mesmo da principal. Neste caso, não ca-
bem as reticências que acrescentei na citação ... só para
indicar uma das leituras possíveis do trecho.

Como logo se vê, o “esclarecimento” dos versos
seguintes concerne apenas a um termo: a palavra repeti-
da que se corta [lado de lá (/) do lado]... e desde o corte se
reconstrói, volvendo a repetir-se de maneira obsessiva.

A força do lá multiplica-se quando seu corpo
sonoro se destaca de uma palavra na qual se resume a
uma sílaba (la): no que adquire independência sêmica,
aparecendo como um vocábulo autônomo, e passa a
reger todo o novo campo paradigmático do verso. En-
tão o lá exerce sobre o lado uma força de abstração que
transfere seu sentido para a ultrapassagem assim mes-
mo insinuada: lança-o ainda mais para lá... como uma
nota que leva a outra. Depois volta a fazer-se o quiasma,
repõe-se a divisão bilateral, em um novo plano sim-
bólico: da referência ao espaço (em princípio dado a
ver), a enunciação poética salta metonimicamente, e por
uma associação sub-reptícia, à esfera da música
(significada; mas de qualquer modo, passa-se ao re-
gistro do som). Só que no mesmo ato se retorna ao ho-
rizonte do propriamente visual: o nome da nota lá des-
liza sob o advérbio de lugar e leva à lembrança do sol –
signo, ao mesmo tempo, (da descrição) de uma forma
sonora e de um ser visível : um grande símbolo da
vida.

Pouco além, faz-se um jogo em que alternam
sol e som... As duas imagens se repartem entre sujeitos
divididos (ou o sujeito se divide repartindo as ima-
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gens?): primeiro, o brilho é do outro, a música pertence
ao que canta; depois, o sol aparece a este, e do lado de
lá fica um som de sombra:

O sol é seu
O som é meu
Quero morrer
Quero morrer já
O som é seu
O sol é meu
Quero viver
Quero viver lá

É preciso volver um pouco atrás: ao suposto
ganho (de ciência) do ausente.

A sentença que o afirma tem uma forma vaga,
admite mais de uma interpretação.

[Quem já morreu]
Aprendeu que é do outro lado

A ambigüidade que já apontei impede a conclu-
são efetiva, no que toca à indicação do conhecido na
passagem... de quem já não vai atrás do trio.

O impedimento é salutar, evita um paralogismo:
como o poeta certificaria o que ele mesmo não apren-
deu? O fundamental não está no desenvolvimento line-
ar da frase, mas na sua quebra: na sugestão do espelho
ressoante do “lado de lá”, cujo som escorre de além em
além, em novos cortes, de modo infinito: é a viagem
absoluta da morte que fascina o poeta no transe elétri-
co, e seu entusiasmo canta esse arrebato: – “Quero mor-
rer, quero morrer já”– para ecoá-lo pouco adiante em
verso inverso – “Quero viver, quero viver lá”. (Enten-
da-se: na terceira margem do rio).
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Esse desejo assume a expressão de um desafio,
que reacende a imagem solar e a transpõe para outro
plano simbólico, numa espécie de transfiguração assom-
brosa: o poeta arremessa-se nesse rumo com des...temor,
recusando um estranho saber que anuncia, que “nem
quer” e proclama, querigmático.

Uma disjuntiva introduz a revelação esquisita,
ainda velada feito uma hipótese:

Nem quero saber se o diabo
Nasceu foi na Bahia
O trio elétrico
O sol rompeu
No meio-dia
No meio-dia. 21

A disjuntiva (nem) surge de forma brusca, sem
o precedente de uma outra negação, que a deveria in-
troduzir. Em vez disso, ela opõe-se a uma sentença afir-
mativa – de que assim constrói uma antítese subliminar:

[Quero viver... (x) ... Nem quero saber...]...

A recusa declarada nesses termos (“nem quero
saber”) tem algo de Verneinung: contradiz-se de imedia-
to pela enunciação do “conhecimento” rejeitado. Preva-
lece a oposição das sentenças onde os dois votos se ex-
primem: “quero viver lá” – “quero não saber se...”.

Aparentemente, isso indica o pressentimento de
uma ameaça: talvez a de um arrebato insuportável.

O desejo extremo de “viver lá” trai, na associa-
ção de idéias que suscita, um medo sequioso. Este tra-
duz-se numa forma mítica quando o sol (meridiano) re-
aparece, no texto, de uma forma inesperada: é o lúcifer

2_2a EDIÇÂO_Sagrado e Profano CAP 1.PMD 12/5/2009, 17:3657



Ordep Serra

58

intempestivo, “encarnado” no trio elétrico. Caetano in-
verte o dito do povo de sua terra, segundo o qual “Deus
nasceu na Bahia”. E encerra sua canção com o signo de
uma epifania subversiva: com imagens violentas de tran-
se e possessão, de passagem pelos extremos do sagrado,
entre vida e morte.

Acima transcrevi parte da cantiga acompanhan-
do a reprodução de sua letra num pequeno caderno edi-
tado junto com um CD do artista. Mas a música do frevo
faz escandir os versos de maneira muito diferente:

Nem quero saber
Se o diabo nasceu
Foi na Bahi
Foi na Bahi/ a

O trio elétrico o sol rompeu
No meio di
No meio di/ a

Neste novo esquema, represento de maneira tos-
ca uma divisão de tempo que tem grande importância
na dicção da cantiga, valendo-me da barra (do sinal / )
para indicar um breve destaque de segmentos separa-
dos por intervalo sensível, porém muito menor que o
assinalado (nesta transcrição) com a mudança de linha.
Isso me permite chamar a atenção para um novo corte –
e para a reapresentação de uma figura.

O nome de lugar (Bahia) é o que primeiro se mos-
tra seccionado em duas partes. De início, aparece quase
completo, como se bastasse o enunciado parcial (que é
mesmo suficiente para fazê-lo entender); depois vem
completo, mas dividido pela música. A mesma coisa ocor-
re, em seguida, com a expressão indicativa de um tempo
(meio-dia). (Em ambos os casos, o fonema derradeiro –
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principal fundamento comum da rima – vem a ser um a
muito aberto: posso representá-la como á).

Sem dúvida, o corte parece mais profundo por-
que se inscreve em dois “planos”, isto é, incide em ter-
mos que fazem referências a tempo e a espaço [hora/
lugar] [meio-dia / Bahia]. Mas evidentemente é no tem-
po (em sentido genérico) que esse jogo de tempo (musi-
cal) recai com maior força. E então fica claro que o poeta
deseja insistir na caracterização mítica do momento re-
ferido – que é, justamente, um divisor: o meio-dia, o
momento que divide o dia ao meio. Ora, quando faz
isso, Caetano apresenta de novo a figura renegada –
aquela de cuja origem nem quer saber... como diz, ao
declarar-lhe a suposta origem. Pois “...di/á” evoca ime-
diatamente diá.. ou seja, o diabo: com freqüência, ele é
assim nomeado, na Bahia: cautelosamente... como se
deixar-lhe incompleto o nome impedisse a sua domina-
ção: um (ex-)conjuro, que chama e afasta.

Meio...
(Repete-se a estratégia elusiva: o discurso vai do

“nem quero saber”, que diz negando, ao nome parcial-
mente dado – e parcialmente negado, elidido).

Pois bem: dois elementos nesse poema têm um
colorido mítico muito forte. O primeiro deles consiste na
referência sinuosa ao nascimento do diabo. O outro com
certeza deve ser-lhe correlacionado, e pode transpor-se
nos termos da enunciação de uma pequena, mas pode-
rosa, narrativa fantástica: “o sol rompeu no meio dia”.

Já assinalei que a sentença velada sobre o nasci-
mento do diabo inverte um dito popular, uma celebra-
ção da “boa terra” pelos baianos. Este dito não tem apoio
em qualquer narrativa: talvez se origine de uma inter-
pretação exaltadora do nome da Cidade do Salvador.
O poeta propõe o contrário (elusivamente: como uma
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coisa que não lhe interessa verificar): esta seria a terra
onde nasceu o diabo. Opõe assim, de maneira implíci-
ta, o natal do diabo ao de Deus.

Cá estamos com Deus e o Diabo na Terra do Sol. A
dupla aparece às claras numa outra canção22, em que
Caetano define o carnaval como

Invenção do Diabo
Que Deus abençoou

Talvez haja nessa fabulação um translado sim-
bólico de uma referência de tempo: o natal divino cele-
bra-se numa hora liminar, a meia-noite; como simétrico,
o natal do diabo deve corresponder ao meio-dia. No
fundo dessa trama poética, uma oposição (inconsciente)
parece traçada, de forma silenciosa, entre dois campos
festivos, um deles apenas subentendido: Natal x Car-
naval (Natal do Diabo). A festa maior da Cidade do Sal-
vador não é a do nascimento de Cristo... É outra... Isso
parece erigir-se em marca contraditória da terra cele-
brada, no frevo de Caetano Veloso.

Com isso, demarco um ponto chave: o fator de
correlação que liga este “querigma” ao segundo enunci-
ado fabuloso do poema: “o sol rompeu no meio-dia”.23

O romper do dia, ou do sol, é uma expressão me-
tafórica equivalente à que fala em “nascimento” do astro.

Mas a que vem essa impossível aurora
meridiana?

A imagem intempestiva magnifica a aparição,
exalta a idéia da aparição. O sol irrompe no pleno do sol,
como um outro que fosse o mesmo. Meio deus, meio diá...

O trio elétrico é citado entre os dois enunciados
que acabo de destacar, e que caracterizei como “míticos”.
A referência que lhe é feita (ao trio) no penúltimo verso
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da canção, praticamente se justapõe à evocação do sol a
romper no meio-dia. Por outro lado, segue-se de ime-
diato ao anúncio negativo do “berço” do diabo: a terra
luminosa, meridiana, cujo nome se corta como o do tem-
po rasgado em sol. Aí rompe, sonoro, o diá...

Pode-se pensar aqui na mítica dos demônios do
meio-dia, tão arraigada no folclore europeu. Mas não é
preciso ir tão longe... Na Bahia do poeta, para muita gen-
te o meio-dia é uma hora tabuada. O povo dos terreiros a
considera perigosa, por que a associa com Exu. E a liga-
ção de Exu com o Diabo teve larga aceitação nos meios
populares, no mundo baiano de Salvador/Recôncavo.

Caetano traduz o sentimento arrebatador da
passagem carnavalesca por meio de uma clara percep-
ção do trio elétrico em sua plenitude: no pleno de sua
“vida”, quando toma o corpo da multidão e o “possui”.
As imagens com que celebra a máquina da folia têm uma
inegável relação com a esfera do sagrado.

A propósito, merece ser lembrada uma outra
canção carnavalesca24 que foi composta anos depois, e
tornou-se logo um sucesso “elétrico”. Ela celebra a folia
baiana, homenageia Caetano Veloso, festeja o ponto de
encontro dos trios (a Praça Castro Alves), evoca “todos
os santos, encantos, axés”... e afirma:

[...] sagrado e profano
o baiano é
carnaval [...]

Volto agora ao edifício do trio.

No seu precioso livro sobre o grande instru-
mento do carnaval da Bahia, Fred de Góes25 fala so-
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bre modos de dançar gerados pela máquina foliã, es-
pecificando modalidades de “pulo” e técnicas asso-
ciadas: evoca o característico jogo de braços em que
“o cotovelo é usado a um só tempo como arma, para
abrir espaço na multidão, e como elemento sensual,
para tocar quem se aproxima”; observa que “violên-
cia e sensualidade formam o binômio caracterizador
da dança do trio, numa saltitante e diabólica interação
do candomblé com a capoeira...”; por fim, destaca
mais o elemento da violência, que relaciona com a
matriz do frevo:

Sendo o trio elétrico um filho legítimo do frevo de rua
pernambucano, parece ter herdado, com fortes traços
fisionômicos, a masculinidade e a violência do gênero que lhe
deu origem, na sua forma de expressar corporalmente, isto é,
na dança-luta corpo-a-corpo do trio elétrico.26

Assim, Góes liga o caráter “violento” da dança
do trio com o fato de ser esta, como diz (à p. 46):

[...] uma dança predominantemente masculina [...] atrás do
trio elétrico, os homens formam uma esmagadora maioria.

Hoje, creio que algumas mudanças significati-
vas se verificaram. Mesmo a dança que pode chamar-
se de “explosiva”, tornada clássica nessa trilha, crista-
lizou uma expressão virtual inibidora da violência efe-
tiva.27 No espaço onde se concentra a maioria dos se-
guidores do trio, a expressão corporal agressiva tem
perdido terreno. E o trio já não é tão masculino como
antes: feminizou-se muito, seja pelo aumento do con-
tingente de mulheres a segui-lo, seja pela introdução
de vários motivos coreográficos femininos: têm agora
maior emprego que antes gestos sinuosos; são privile-
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giados os movimentos da cintura, que fazem mexer os
quadris; acentuam-se os trejeitos que dão destaque à
bunda.28 Por outro lado, atenua-se a tensão entre o
empenho dos dançadores individuais e o ambiente de
massa que compõem. Mas talvez seja exagero dizer que
o trio ficou agora feminino... Ele parece ter-se tornado
mais andrógino.

Muitos instrumentos guardam a forma musical.
Um maiô de bailarino pode conservar em silêncio os ecos
decalcados de suas evoluções. Há fadiga na bota do cam-
ponês, no quadro luminoso. A mirada que se lança à toa
sobre um palco vazio tem de ser delicada para não se
encher de sombras dramáticas. Mas sem a dança
multitudinária, o trio cai na escuridão de um olho com-
pletamente opaco.

No dia primeiro de julho de 1997, uma estranha
pompa fúnebre comoveu a cidade de Salvador. Foi quan-
do uma multidão levou ao cemitério o corpo de Osmar
Macedo. No cortejo, seguindo o féretro transportado por
um carro dos Bombeiros, destacavam-se os vultos pesa-
dos de onze trios elétricos. Eles seguiram a maior parte
do tempo em silêncio. Mas às vezes faziam a vontade
do morto: tocavam algumas de suas canções.29 Nem as-
sim se via graça nas máquinas defuntas. Os acordes da
música incendiária não lhes davam nenhuma vida: eram
onze esfinges desplumadas, fósseis. A multidão estava
presente, a música soava, e os pobres monstros não con-
seguiam levitar, como tantas vezes fazem...

Trios enfileirados num préstito já ficam patéti-
cos; mas era terrível o silêncio da dança que os apagava e
submergia. O povo saudoso conferiu beleza grave ao rito
de homenagem, com essa coreografia do avesso.
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Notas

1 Sempre é possível encontrar exceções e precursores notáveis.... mas
durante muito tempo, poucas vezes se foi além do registro breve, feito
numa perspectiva folclorística diletante: a crônica ligeira (às vezes
carregada de um ufanismo provinciano), rica só em comentários
deslumbrados, entre a anedota, o manifesto e a tietagem. A bibliografia
sobre o fenômeno é ainda pobre, portanto; mas já promete crescer, pois
um velho preconceito começa a ser vencido... A importância do tema
tornou-se inquestionável. Hoje, isto parece incrível... mas não faz muito
que declarar-se interessado no estudo dessa festa era arriscar-se a pequenas
ironias, da parte de pessoas preocupadas sempre com “coisas mais sérias”.
Era uma reação comum até entre cientistas sociais.
2 Ver a respeito Fischer, 1996.
3 Em 16 de março, em São Paulo, ocorre o Carnasampa; em 18 de maio, é a
Micarina, na capital do Piauí; em 24 de julho, sucede o Fortal, na metrópole
cearense; em 23 de agosto, Brasília festeja a Micarendanga; na primeira
semana de setembro, tem lugar a Micaroa, em João Pessoa (Paraíba); o
Carnagoiania dá-se em 28 de setembro, na capital de Goiás; a Marafolia toma
São Luís em 12 de outubro; a Recifolia verifica-se em Pernambuco, em 25 de
outubro; o Vital desenrola-se em Vitória do Espírito Santo, em 16 de
novembro; em 22 de novembro é a vez do Carnabelém, no Pará; o Rioelétrico
transcorre a 30 de novembro, no Rio de Janeiro; o Carnatal é de 01 de
dezembro, em Natal (Rio Grande do Norte); a Maceiofest, acontece em
Alagoas, em 14 de dezembro.
4 Foi um grande sucesso o Carnabeach festejado em Miami em julho de
1997.
5 Segundo o esquema esboçado no modelo do trio da Fratelli Vita, já em
1952, e redimensionado pelos aperfeiçamentos industriados por Orlando
Campos, nos fins da década de 50 e na seguinte. Ver a respeito Góes, 1982.
6 Sua montagem freqüentemente alcança um custo de R$ 600.000,00.
7 Miguez, 1996: 98. O autor lembra ainda que o novo trio elétrico da Banda
Chiclete com Banana representou um investimento da ordem de um milhão
e duzentos mil dólares, dispondo de computadores para a afinação
automática dos instrumentos e a regulagem do volume do som durante o
percurso.
8 O chamado “pipoca”, que não se liga a qualquer grupo organizado, e em
princípio “pula sozinho”... mas sempre se aglomera, atrás do trio... e
também acompanha blocos ou afoxés que o atraem.

2_2a EDIÇÂO_Sagrado e Profano CAP 1.PMD 12/5/2009, 17:3664



Rumores de Festa O Sagrado e o Profano na Bahia

65

9 Recentemente, a Prefeitura Municipal do Salvador adotou medidas que
levaram à limitação ou mesmo exclusão da presença do trio elétrico em
grandes festas de largo de Salvador.
10 Máscaras do gênero ainda podem ser encontradas nas grandes lojas, no
período, mas hoje pouca gente ainda as usa; há décadas que passou a moda
das caretas medonhas.
11 O trio elétrico é um instrumento eficaz de propaganda, que não atua
apenas no contexto carnavalesco. Sua eficácia repousa na associação entre
o nome “transportado” e a euforia coletiva que o instrumento provoca.
Esta aponta para si mesma. O publicitário lhe anexa, de um modo ou de
outro, o objeto da propaganda, sugerindo algum tipo de identificação
entre este e o “produto” único do trio. Isso é fácil realizar segundo o
esquema do “patrocínio”. No caso da propaganda política, o trio funciona
como aglomerador (nos “showmícios”), e aparece como um dom de quem
promove sua apresentação: a festa é o feito que o povo retribui... com
votos. O esquema corresponde ao do evergetismo clássico: a apresentação
lúdica vem a ser uma dádiva em si, que induz os beneficiários ao
reconhecimento. Há grupos que se especializam nesse tipo de propaganda.
O trio chamado “Furacão 2001”, recentemente fotografado em Mucugê
por minha filha, Marina Martinelli, tem pintado em letras berrantes no
veículo o seu lema-cognome A Máquina de Fazer Prefeitos. Com esse
dístico, percorre a Chapada Diamantina oferecendo seus serviços... Hoje,
os trios já servem até à propaganda religiosa. Mas neste caso a sua ação
não parece muito eficaz. Hinos religiosos não são música empolgante,
que faça dançar. Os seguidores desses trios evangélicos são militantes
(das igrejas). Sua animação bem comportada não contagia. Até constrange.
12 Pelo menos no caso do trio “independente”, pois nos blocos os foliões
são previamente contidos, encerrados, “embarcados”... no perímetro das
cordas.
13 Cito o texto da canção tal como este se acha transcrito in Veloso, 1972. A
canção é de Caetano Veloso e Moacir Albuqerque (602299924). Pode-se
ouvi-la no compacto “Muitos Carnavais”, de Caetano Veloso, gravação
da Poligram (835 5632) de 1989 faixa 10.
14 No grego moderno, viatura se chama metáfora.
15 Ao mesmo tempo, e de acordo com interesses do mesmo naipe, uma
campanha de “higienização” impõe limites severos a barracas e biscateiros,
incrementando a discriminação que ameaça impor ao belo carnaval baiano
um estranho teor aparteísta.
16 Na “anti-semana”, não há dias úteis, as jornadas são atípicas, sem horários
definidos (quase se elide a diferença entre a noite e o dia, em termos de
ocupação) e o período tanto começa como acaba no que seria “o meio” de
uma semana comum.
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17 Atrás do trio elétrico, de Caetano Veloso (60299959). Cf. gravação da
Polygram em disco compacto 8385632 (Caetano... Muitos Carnavais), de 1989,
na faixa 7. A música e a letra desta canção se acham transcritas no Songbook
de Caetano Veloso (cf. Veloso, 1994:II:23).
18 Cf. Veloso, 1972:10.
19 A variante mais conhecida dessa expressão é “botou pra quebrar” (e
muita gente canta assim o verso em tela). Existe ainda a variante mais
chula “botou pra fuder”, que apela ao arsenal erótico para exprimir as
mesmas idéias de violência, transgressão, excesso. É fácil ver que “botou
pra rachar” não está longe do campo significativo desta última, e também
se usa, em diferentes contextos, com uma explícita intenção denotativa de
agressividade sexual.
20 Na Bahia, tanto se diz “brincar carnaval” como “pular carnaval”. Pular
é mesmo a expressão preferida.
21 No Songbook de Caetano Veloso, o registro da letra reza, no trecho que
corresponde ao antepenúltimo verso: “O trio eletro-sol nasceu...” Mas no
pequeno álbum que acompanha a gravação citada a letra é como aqui se
transcreve. E é assim que Caetano o canta, nessa gravação.
22 Caetano Veloso, “Deus e o Diabo” (60299940); cf. disco compacto
Polygram,838 563-2 (Caetano... Muitos Canavais), 1998, faixa 4. Numa
canção carnavalesca de Nizan Guanaes intitulada We are the world of Carnival,
temos : “Ah, que bom que Você chegou / Bemvindo a Salvador / Coração
do Brasil / Vem, Você vai conhecer / A cidade de luz e prazer / Correndo
atrás do trio // Vai compreender que o baiano é / Um povo a mais de mil
/ E ele tem Deus no seu coração / E o diabo no quadril”...

23 Aqui, para destacar a estrutura mítica da mensagem, fiz uma
simplificação: juntei elementos da sentença que estão separados em versos
distintos, e omiti um segmento de um verso. Chamo a atenção desse
modo para o conteúdo “narrativo” do trecho lírico assinalado.
24 Chame gente, de Armandinho e Moraes Moreira. Merece consideração a
letra toda: “Ah, imagina só / Que loucura esta mistura / Alegria, alegria
é um estado / Que chamamos Bahia / De todos os santos / Encantos e axé
/ Sagrado e profano / O baiano é / Carnaval // No corredor da História
/ Vitória, Lapinha / Caminho de Areia / Pelas vias, pelas veias / Escorre
o sangue e o vinho / Pelo Mangue e Pelourinho // A pé ou de caminhão
/ Não pode faltar a fé / O caminhão vai passar / Na Sé ou no Campo
Grande / Somos os Filhos de Gandhi / de Dodô e Osmar // Por isso
chame, chame chame / Chame gente/ E a gente se completa / Enchendo
de alegria / A praça e o poeta // É um verdadeiro chame, chame, chame,
chame, gente / E a gente se completa / Enchendo de alegria / A praça e o
poeta”.
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25 Op. cit., p. 45 sq.
26 Op. cit., p. 47. Góes assinala também (ibidem) o estreitamento do espaço
carnavalesco como um fator do incremento dessa violência, e já comenta
o sucesso da campanha desenvolvida pelos músicos de um trio famoso (o
dos Novos Baianos) para contrapor-se a ela: destaca o papel pacificador de
Baby Consuelo, no carnaval de 1981: “Sempre que havia uma briga, o Trio
dos Novos Baianos parava de tocar e Baby se manifestava contra a
violência, deixando os valentões desarmados e sem graça”...
27 Logo atrás do trio elétrico, onde a técnica dos dançadores se assemelha
a uma seqüência de movimentos de combate (aplicados a repelir) o
conhecimento do código e o consenso que “demarca” tal espaço como
“território de peritos”, evitam a realização da “luta” simulada – que parece
sempre iminente, mas assim continua... quase sempre. No que chamei de
“dança explosiva”, a tensão entre o aglomerado que o trio forma e o
empenho dos dançadores chega a um ponto máximo: sua coreografia é
marcadamente “individualista”: cada um trata de preservar um espaço de
movimentação de fato mínimo. Geralmente os foliões que essa técnica
capacita a dançar bem junto ao trio elétrico são homens jovens e pobres.
Há uma afirmação orgulhosa nesse desempenho que os destaca: é como
se eles assim conseguissem um espaço que não logram ter no cotidiano,
no campo desenhado pelas relações sociais, no corpo da sociedade.
Especialistas estrangeiros em segurança pública têm vindo estudar o
carnaval de Salvador, que os impressiona pelo baixo índice de violência
então verificado: um índice quase inacreditável, em face do vulto
gigantesco do evento, do número imenso de pessoas que leva às ruas.
Essa festa de multidão é das mais pacíficas... Das agressões que então
ocorrem, um grande número se deve à brutalidade dos policiais.
28 Cantores-dançarinos criam ou exploram, difundindo-as desde os trios,
pequenas sequências coreográficas que a multidão (às vezes inventora) é
induzida a efetuar de modo sincrônico, exibindo-se em harmonia coletiva:
mini-danças burlescas, sensuais, que podem envolver acenos e toques no
próprio corpo, e freqüentemente se voltam para a ostentação da pélvis ou
do púbis.
29 Na Praça Castro Alves, onde muitas vezes Osmar Macedo pontificou,
nos famosos encontros dos trios, foi tocado o Hino do Senhor do Bonfim,
e uma banda do Ilê Ayê homenageou o finado executando o Hino Nacional.

2_2a EDIÇÂO_Sagrado e Profano CAP 1.PMD 12/5/2009, 17:3667




