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CERQUEIRA, Andreza. Mulheres Negras e Interseccionalidades em Cenas

Musicais de Paredão, Pagode e Samba em Salvador, Bahia. Orientador: Felipe

Bruno Martins Fernandes. 2021. 125 fls. Dissertação (Mestrado em Estudos de Gênero

e Feminismo) - Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher - Universidade

Federal da Bahia, 2021.

Resumo

A presente dissertação, articulada em torno de etnografias de campo, desenvolve

novas perspectivas em torno de mulheres negras e ritmos associados ao samba e

pagode. Tomando a conceituação de cena musical como um espaço de pertencimento

sonoro, nas periferias de Salvador encontramos o paredão e o pagode, vistos por grande

parte das pessoas como apenas uma expressão de lazer quando, em verdade, são lócus

centrais de protagonismo preto. Entendendo esses ambientes de pagode e paredão como

lugares de participação e protagonismo das mulheres negras da periferia de Salvador,

nota-se que ali se congregam diversas facetas das suas trajetórias como a religiosidade,

a subsistência econômica, o pertencimento familiar e o encontro inter-geracional entre

elas. As mulheres negras ao longo da história foram protagonistas de suas vidas em um

contexto de racismo e sexismo, no qual mesmo no campo feminista ainda enfrentaram

barreiras. Essa pesquisa evidencia como, para além da teoria feminista, mulheres pretas

vem tecendo redes de aprendizado em diferentes setores da vida inclusive, em eventos

desses ritmos.

Palavras-chaves: Mulheres Negras – Interseccionalidades – Pagode Baiano – Cena

Musical



CERQUEIRA, Andreza. Black Women and Intersections in Musical Scenes from

Paredão, Pagode and Samba in Salvador, Bahia. Advisor: Felipe Bruno Martins

Fernandes. 2021. 125 pages. Dissertation (Masters in Gender and Feminism Studies) -

Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher - Universidade Federal da Bahia,

2021.

Abstract

This dissertation, articulated around field ethnographies, gain new perspectives

on black women and rhythms associated with samba and pagode. Taking the concept of

the music scene as a space of sound belonging, on the outskirts of Salvador we find the

wall and the pagode, seen by most people as just an expression of leisure when, in fact,

they are the central locus of black protagonism. Understanding these environments of

pagoda and wall as places of participation and protagonism for black women on the

outskirts of Salvador, it is noted that various facets of their trajectories, such as

religiosity, economic subsistence, family belonging and the inter-generational

encounter, congregate there. they. Black women throughout history have been

protagonists of their lives in a context of racism and sexism, in which even in the

feminist field they still faced barriers. This research shows how, beyond feminist theory,

black women have been weaving learning networks in different sectors of life, including

events at these rhythms.

Keywords: Black Women - Interseccionality - Pagode - Musical Scenes
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1. INTRODUÇÃO

As cenas musicais de pagode e paredão são lugares de participação e

protagonismo das mulheres negras da periferia de Salvador, pois é ali que, além do

lazer, se congregam diversas facetas das suas trajetórias, como a religiosidade, a

subsistência econômica e o pertencimento familiar e diferentes gerações.

Primeiramente, preciso situar-me: sou uma mulher negra de vinte e seis anos e

afirmo-me Feminista Negra. Parto deste lugar para dizer que tudo que será apontado

nesta pesquisa tem essa experiência como início, sendo passível de reorganização e

reformulação em contextos futuros. Sou graduada em Comunicação Social, Relações

Públicas tendo uma grande preocupação em como meus discursos ressoam em

coletividade.

Irei evidenciar qual era a minha pesquisa de mestrado – aquela que foi

submetida durante a seleção: Trabalhar com vivências e trajetórias de mulheres negras

que frequentam as chamadas festas e cenas musicais de Paredão (em que se toca

pagode) em Salvador/ Bahia. Em meu cronograma inicial, 2019 seria o ano que

frequentaria outros eventos de samba para pensar diferenças entre os ritmos (para um

artigo específico), deixando as festas de Paredão em si para o primeiro semestre de

2020. Além disso, 2019 foi o ano de cumprir os créditos do mestrado, sendo menos de

campo que o normal.

Entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020, fui a cinco cenas musicais –

conceito que será pontuado no primeiro capítulo - que envolviam o samba e o pagode

baiano na construção de um artigo e de posterior apresentação na VI Reunião Equatorial

de Antropologia. Isso serviria como uma análise dos problemas ou soluções que viria a

ter quando enfrentasse os eventos de paredão de fato. Este acabou se tornando meu

material de pesquisa que baliza a dissertação por completo.

Ao ter uma festa como tema, fui atropelada pelos últimos eventos da pandemia,

visto que, festas em si pressupõem aglomerações. Então, o último paredão que consegui

visitar foi antes do carnaval de Salvador – primeiras semanas de fevereiro. Em janeiro,
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toda cidade concentra-se nos ensaios de verão e preparativos para o carnaval, sendo o

axé e o samba mais comercial, deixando o Paredão e as festas na periferia um pouco de

lado. Já estava prejudicada assim, e logo em seguida veio o Carnaval. Em março, as

autoridades de saúde recomendaram que, aglomerações e grandes circulação de pessoas

fossem evitadas e posteriormente canceladas como via a reduzir a proliferação do vírus.

Pandemia

O Coronavírus emergiu modificando totalmente as realidades dos estudantes em

todos os níveis de conhecimento, porém, trazendo às pesquisas que necessitam de

etnografias de campo prejuízos ainda maiores. Sem perspectiva de como ou quando

deslocar-se, e ainda atravessada por uma sensação de impotência – afinal, atividades

básicas estão funcionando, mas, festas pressupõem aglomeração e assim seguiam

proibidas durante a maior parte do ano de 2020 tentei seguir adiante com meu material.

Utilizando os eventos que havia ido, o protagonismo de mulheres negras em cenas

musicais de samba, pagode ou paredão tornou-se meu objeto total. A partir da

etnografia realizada, reorganizei meus diários de campo e assim pude ajustar diferenças

e similitudes, o que gerou a organização dos capítulos a partir das articulações

observadas em cada cena.

Ao falar sobre pandemia, não há como pensar nos desafios da nossa convivência

em sociedade enquanto pessoas pretas e periféricas. Não há limites entre o que seria a

casa, já que a rua é a casa, nossa aldeia. Isso nos fortaleceu historicamente, e parece

inclusive estar em nosso DNA: a coletividade.

Achamos que a casa do vizinho não é outra casa, mas a extensão da nossa, que

tomar sol na porta é encostar do outro lado da rua, porque toda rua é nossa porta. E,

assim, outras questões surgem: como fazer isolamento social em uma casa onde três

pessoas dividem o mesmo quarto? Onde pratos, copos e talheres são de

compartilhamento geral? A todo tempo, somos atravessadas/os com visitas e quase

nunca negamos ou recusamos a entrada dos nossos vizinhos em casa ao pedir um copo

de café ou uma ligação.

O comportamento que quero ressaltar aqui é que caminhamos em direção à

morte ao rechaçar as pesquisas acadêmicas (por não entendimento, desconfiança,
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estranhamento ou não representação por médicos brancos contando dia a dia o número

de cadáveres). Também ao ignorarmos essas medidas por não conseguirmos dizer não,

estamos em algum nível sendo arrastados à nossa própria destruição. E se falamos aqui

de um copo de café ou ligações o exemplo expande-se a eventos no bairro, festas com

amigos e aglomerações – porque mesmo proibidas elas continuam.

Ao notar essa aparente falta de cuidado conduzida por ausência de

representatividade, desconhecimento e falta de paciência, vejo como isso não abandona

a minha pesquisa de campo. Festas de paredão continuam a ocorrer, a diferença é que

eu, em nome de uma preservação que me atinge e me adoece, prefiro não estar presente,

e assim diminuo as minhas oportunidades de pesquisar o que gostaria, restringindo-me a

outro material.

Além disso, cenas musicais que tem burlado regras e ocorrido durante uma

pandemia de um vírus letal, que hoje, novembro de 2021, já soma seiscentas mil mortes,

desafiam os limites de entendimento sobre saúde mental, mas também de segurança

pública.

Ao praticamente nos atirarmos à morte porque não conseguimos deixar de

frequentar um evento que une mais de trezentas pessoas e que seremos novamente

menosprezados, deslegitimados e humilhados pela polícia genocida, que sequestra

nossos aparelhos de som, fecha nossos bares e encurrala nossos corpos contra a parede,

estamos novamente aceitando nossa morte e nosso apagamento simbólico. O direito de

divertir-se não deve estar sobreposto ao autocuidado. Ao mesmo tempo, isso não deve

validar as práticas genocidas como importantes: o melhor seria que nós pudéssemos

evitar essas cenas.

Ao remontar nossa trajetória de resistência, vemos que grande parte dos nossos

produtos culturais (samba, capoeira, candomblé) são fruto de combates e dissensos, nos

obrigando a resistir. É neste momento que as estruturas de poder racistas e genocidas

estão ansiosas para nos combater e nos dizimar – em todos os sentidos possíveis.

Sendo assim, não posso exigir que as pessoas que frequentam os sambas,

pagodes e paredões durante uma pandemia zelem por suas próprias saúdes e nem posso

exigir que tantas conexões sejam feitas como aqui as conecto. Apenas opto por não
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corroborar com este sistema, e por este motivo, minha pesquisa mudou completamente.

Infectou-se, porém, encontra-se em recuperação.

Organização Futura

A partir da análise e observação das cenas musicais para pensar dinâmicas

interseccionais presentes no cotidiano de mulheres negras, espero estar atendendo essa

urgência. A escrita de toda essa dissertação foi um caminho tortuoso, difícil, mas

também nostálgico. Imaginar redes estabelecidas e observadas para análise foi de

extrema valia a repensar o momento atual. Afinal, não sabemos quando irá acontecer

tanta felicidade e alegria novamente. Enquanto isso, estamos todos operando no

possível.

Um dos maiores ganhos de tantas leituras, das observações e das postulações

aqui realizadas é entender como todas estas conseguem reverberar em planos de ação

reais em nossa vida cotidiana. Mas, ao mesmo tempo, marcada por tantos fatores como

colonialidade, capitalismo, racismo, sexismo, me vejo travada em conseguir imaginar

transpor tudo isso à periferia global e principalmente a meu bairro, meus vizinhos, meus

colegas, minha família. Parece que o cerne da individualidade é um dos atributos

principais de uma doença que em si, já exige que você se mantenha isolado. E me

pergunto se isso também não nos mata. Resistimos tanto porque tentamos nos manter

unidos e fortes historicamente, portanto precisamos de formas de nos manter

sintonizados mesmos distantes fisicamente.

Sendo assim, os próximos capítulos são uma reconexão com um momento tão

distante – mesmo que com menos de dois anos -. Espero que a leitura sirva de acalanto

conceitual para muitas outras pessoas.

A pesquisa encontra-se assim dividida: no primeiro capítulo, contarei um pouco

sobre meus horizontes etnográficos: as conexões entre música (samba e pagode) e o

próprio conceito de cena musical. É neste capítulo que resumi brevemente cada cena

musical. Neste também começo a apontar uma das articulações mais vibrantes da

observação: como os signos de ancestralidade africana sempre estão presentes em

eventos de pessoas pretas.
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No segundo capítulo, foco na presença e no protagonismo de mulheres negras

em setores diversos das cenas musicais. Comparando com outras bibliografias que

contaram sobre a presença quase que única da mulher negra como corpo que dança,

mostraremos aqui como sua presença vai muito além disso.

E por fim, ao último, evidenciarei o que o Pensamento Interseccional pode vir a

contribuir nesses entrelaçamentos. Atrelando cada variável observada com um

marcador, notamos que motivos fluem ou não a partir de classe, idade, cor e gênero. Nas

considerações finais, abordaremos algumas dúvidas que surgiram durante o processo e

como possíveis perspectivas futuras para outras produções.

Desejo à todas uma boa leitura e que vozes de tantas mulheres que ecoam em

mim e no texto sirvam de acalanto nesse momento tão incerto.
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2. QUEM SAMBA NA BEIRA DO MAR, É SEREIA: CENAS
MUSICAIS DE SAMBA, PAGODE E PAREDÃO ENQUANTO
LAZER E PROTAGONISMO

Tomando a cena musical como um espaço de pertencimento sonoro, nas

periferias de Salvador encontramos o paredão e o pagode, vistos apenas como uma

expressão de lazer quando, em verdade, são lócus centrais de protagonismo preto.

Neste capítulo, reafirmamos o lugar do lazer para pessoas pretas, a partir dos

ritmos relacionados ao samba, porém já apontando outras correlações. Para isto,

definiremos o conceito de cena musical, classificação relevante aos eventos etnográficos

realizados para a pesquisa. A partir de uma conceituação teórica, evidenciaremos o que

cenas musicais de cena, pagode e paredão possuem de particular, para posteriormente

articularmos os resultados observados.

Na primeira seção, evidenciaremos o que são cenas musicais e como estas se

localizam em eventos de samba. Na segunda seção, descreveremos brevemente cada

uma das cinco cenas musicais visitadas. Por fim, na seção três, apresentamos a primeira

articulação observada nas cenas: a relação entre raça e religiosidade africana.

2.1 “Em Festa de Paredão, minha Presença te Incomoda, tenta me esculachar,

tenta me botar pra fora”: O que são cenas musicais e como são as cenas musicais

de pagode e paredão

Festas de samba, pagode e paredão estão presentes no cotidiano periférico de

Salvador. Congregando diversos grupos e interseccionalidades, é nesses ambientes que

a cultura preta se mantém viva. Na verdade, a presença de pessoas pretas (e de mulheres

principalmente) é um dos poucos pontos de convergência entre ritmos que mesmo tendo

arco comum, acabaram por se tornar tão distintos.

Após a observação de cinco cenas musicais que envolvem o samba, o pagode e

suas possíveis encruzilhadas, e confeccionar diários de campo de cada uma delas, a fim

de entender a participação de mulheres negras em cada evento, organizamos descrições

densas e detalhadas de cada evento e suas particularidades.
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Utilizaremos a conceituação de “Cena Musical’’ (STAHL,2004; FILHO,

FERNANDES:2006) já que na variedade dos eventos citados, não era possível

chamá-los de shows (por não necessariamente conter uma banda presente), e em muitas

vezes contar apenas com a execução das músicas – por aparelhos de som ou carros.

Cena Musical nos abarca mais perfeitamente por definir a responsabilidade e o papel

que a música ocupa na congregação de pessoas.

Além de também ser anteriormente citada por Lawrence Grossberg (1994), João

Freire Filho e Fernanda Marques Fernandes (2006) definem “cena musical” como uma

categoria analítica bastante pertinente para o entendimento sociológico da formação das

alianças afetivas de grupos. Essa noção proporciona uma imagem mais nítida das

relações estabelecidas entre o local e a música.

As cenas musicais dizem respeito a espaços culturais onde diversas práticas

musicais coexistem e interagem por meio da diferenciação. Will Stahl (1991) autor do

conceito original que inspirou a explicação dos autores é trazido na íntegra durante a

explanação, evidenciando como a sonoridade não está desgarrada de uma análise do

contexto espacial:

A relação da cena e de seus integrantes com a cidade estaria fundada
numa experiência estética do lugar. Assim, a produção musical na
cidade se ligaria a um projeto de criação de uma experiência urbana
ideal e ao cultivo e à manutenção de um estilo de vida escolhido.
(STAHL,2004: 62).

O conceito é de extrema importância para entender como, em alguns dos eventos

há cantores presentes, mas apenas cantando em playback, eventos que existem apenas

carros de som repercutindo a música, eventos que a música é veiculada por uma banda

ao vivo, ou ainda por uma banda formada naquele instante pela audiência presente. A

única interface que conecta todas essas cenas, é a congregação em torno da música – em

sua produção, consumo e circulação.

O samba e o pagode acabam sendo ritmos já conhecidos em escala nacional e até

mundial. O Paredão, de maior penetração na cidade de Salvador e na Bahia,

encontra-se presente em uma vasta bibliografia, afirmando como esse ritmo aponta

caminhos de entendimento a trajetórias. Osmundo Pinho (2015;2016;2017), Gimerson

Roque (2017) e Ari Lima (2002) em diversos momentos de suas obras abordam tais

temáticas.
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Gimerson Roque defende no texto “Modernidade e Identidades no Bar do

Pagode em Cachoeira” (2017) a articulação do pagode como modelador de identidades

e de elementos da Modernidade a partir da observação do bar do pagode, em Cachoeira.

O autor aponta como o ritmo congrega roupas, espaços geográficos,

performances dançantes, faixas etárias e como tudo isso articula pessoas em torno de

uma marginalidade que já foi criminalizada em muitas outras formas de arte produzidas

pela cultura negra. Esquecendo um pouco o lado "baixaria” - aquele que é sempre

denunciado pelas suas letras que falam sobre sexo - do pagode, ele também apresenta

como a conceituação de raça está presente no ritmo, afirmando novamente a identidade

negra, a negritude.

Osmundo Pinho em “Tiroteio: Subjetificação e Violência no Pagode Baiano”

(2016), estabelece correlações entre o self “Vida Loka” performado por homens negros

em diversas periferias do país, tendo uma participação forte no contexto do pagode

baiano para analisar a repressão e a violência a partir do tiroteio. O autor cita o cantor

Igor Kannário, da antiga banda “A Bronkka", como um exemplo de performance dessa

persona.

Kannário canta músicas que refletem o cotidiano da favela, da vestimenta -

aspecto bastante importante na constituição do self pagodeiro - sendo um combatedor e

ao mesmo tempo um incentivador da violência. No texto ele também aponta como a

figura do “Vida Loka” ainda que performática e encenada, representa em si uma

situação de combate, de briga, apenas para diversão. E é justamente neste ponto que o

pagode torna-se mais uma vez visto como violento: a sociedade não está pronta para ver

um homem negro erguido sem achar que este é uma ameaça.

Em outro texto de sua autoria, o professor Osmundo Pinho, traz como reflexão

como o paredão – enquanto equipamento e aparelho eletrônico - sintetiza e traz em si

composições de resistência. Ao observar eventos de pagode, ele nota como a violência é

um componente inerente, seja pela dança, pelos comportamentos ou até pela represália

socialmente imposta aos grupos que estão em torno das aparelhagens: pessoas pretas. 

No texto “Baixaria”: O Paredão-Dispositivo” (2016) ele aponta como a

‘baixaria’ está conectado a existências de homens e mulheres negras e assim, como o

binômio carro/mulher é intensamente explorado, visto principalmente nos interiores da

Bahia como remédio à expropriação vivida por essas pessoas. O paredão desloca-se de
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mero objeto auditivo para promotor de experiências. A falsa ideia de poder associada

ao carro e a ‘possuir’ mulheres serve à construção de experiências de homens que, em

sua maioria, encontram-se despolitizados em aspectos simbólicos e econômicos.

A partir da observação de ritmos negros associados à juventude no Brasil, Ari

Lima (2002) pontua como a marginalização dos jovens além de encontrar-se calcada em

estudos sobre juventude que não abarcam suas necessidades, também está relacionada a

outras temáticas de discriminação e repreensão. A partir de uma revisão bibliográfica de

diversos autores que já estavam atentos à relação juventude/música negra, ele aponta os

erros e chamados “excessos etnográficos” já cometidos. O autor também denuncia

alguns posicionamentos fixados de forma errônea, como a inferência do funk enquanto

promotor de violência e a ideia da “veia natural para música” instituída a músicos

baianos negros como via a mantê-los em postos de marginalidade.

Diana Taylor em “The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in

the Americas” (2003) pontua como grande parte da transmissão de conhecimento e de

cultura dos povos americanos dá-se por outras vias além da escrita. Essas transferências

de conhecimento social, memória e senso de identidade são registros performáticos. 

A performance na visão da autora, é um sistema de aprendizado,

armazenamento, transmissão e expansão de conhecimento que ao aliar teatralidade,

espetáculo, ação e representação marca gêneros e etnicidades. O que pode ser

performance em uma sociedade, pode não necessariamente ser visto como uma em

outra. (TAYLOR, 2003:03)  1

O domínio da linguagem e da escrita passou a representar o próprio
significado. Devemos supor que práticas vivas e corporificadas não
baseadas em códigos linguísticos ou literários não têm pretensões de
significado. (TAYLOR, 2003: 25).

Ritualizar a experiência e corporificar a história é uma prática de povos

americanos, sendo inclusive importantíssimas para manutenção e espalhamento de

conhecimento, para além do que é instaurado como conhecimento pelas lentes do

conhecimento acadêmico. É de extrema importância pensar o pagode baiano como uma

1 Tradução minha. Do original: The dominance of language and writing has come to stand for meaning
itself. Live, embodied practices not based in linguistic or literary codes, we must assume, have no claims
on meaning. (TAYLOR, 2003: 25)
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experiência corporificada e replicada, pontuando que, a sua gestualidade e dança cabem

e servem à uma historicidade.

Infelizmente, ficamos restritos a pensar o pagode por suas letras e danças

sensuais, aspecto que além de reducionista, incorre por ser injusto. Observamos nesta

pesquisa que o próprio gestual e a corporeidade, tende a mudar conforme o espaço,

conforme a idade e conforme o gênero pois não estamos falando de um só samba, um só

pagode ou um só paredão, mas experiências corporificadas por pessoas, ambientes e

temporalidades diferenciadas.

O samba, o pagode e o paredão exemplificam em sua música, dança e

corporeidade o cotidiano de pessoas pretas. O Paredão é em si, um evento particular por

além de unir todos os outros, organizar-se tanto em torno da música entoada, como da

disposição dos aparelhos de som e por fim, do espaço geográfico. Em nossas

observações, descrevemos entre as cinco cenas visitadas, duas especificamente de

paredão. Todas as cenas serão brevemente descritas a seguir.

2.2 Cenas Musicais Estudadas

Cenas Musicais são espaços de congregação e pertencimento sonoro. A partir

dessa conceituação, partiremos para um pequeno resumo de cada uma das cinco cenas

em que estive observando entre os meses de novembro de 2019 e fevereiro de 2020.

Quatro dessas cenas localizaram-se em Salvador, enquanto uma realizou-se em Mar

Grande, na Ilha de Itaparica. Todas as descrições a seguir são um resumo de descrições

densas feitas após cada paisagem sonora.

2.2.1 Samba de Marujo – Paripe – Novembro de 2019

No dia nove de novembro de 2019 aconteceu no Ilê Asé Odé Faroerã o Samba

do Marujo do babalorixá Andrei T'Odé. O evento era gratuito, mas possuía um certo

rigor já que as pessoas ali reunidas eram conhecidas de conhecidos, dado ao caráter
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religioso do evento. Não precisei de divulgação externa, já que o babalorixá é meu

primo.

Inicialmente as músicas entoadas eram cânticos de orixás (marcados pela

presença do atabaque e em língua iorubana) que não são tão próximos ao samba que

iniciaria logo em seguida. Após em torno de uma hora, os cânticos mudaram de tom

para músicas em português que contavam histórias de caboclos, marinheiros e

boiadeiros. Assim, aos poucos o ritmo foi gradualmente semelhante ao samba de roda

que é de amplo conhecimento.

O evento contava com dois espaços bem definidos, que envolviam o barracão da

casa, a área externa e acima desse espaço, a cozinha. Como a festa possuía cunho

religioso, a maioria dos presentes congregava algum tipo de familiaridade (ou sanguínea

ou religiosa) com quem possuía função direta naquele ambiente. Minha observação

concentrou-se entre às 11h30 e às 13h30.

Na área interna que é o barracão, havia em torno de trinta pessoas trajadas com

batas e calças brancas, além dos colares (conhecidos como guias) e outros paramentos

indicavam fazer parte da religião. Algumas destas já estavam em estado de transe, em

que manifestavam orixás ao início. Do lado de fora, havia uma área coberta com folhas

de bananeira, que concentrava alguns convidados, sentados. Acima disto, havia o

banheiro e a cozinha com três pessoas (uma mulher e dois homens) dentro organizando

a comida.

A decoração do ambiente era toda em azul marinho – por tratar-se de Marujo –

com elementos que remetiam a âncoras e ao mar. A mesa interna continha um bolo,

além de várias garrafas de bebida.

Foram servidos neste evento diversos pratos como abará, peixes fritos, pirão de

peixe e caruru. A comida sempre vinha da cozinha e havia um controle sobre quem

serviria, sendo essa atividade apenas desempenhada por familiares ou filhos da casa.

Havia também bebidas como água e refrigerante que entravam ao barracão. As bebidas

alcoólicas (como cerveja, whisky e vinho) eram servidas apenas na área externa – onde

havia este toldo coberto com plantas.
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Figura 1. Registro Pessoal .

A produção musical do evento era bastante restrita aos ogãs – cargo dado a

homens que não manifestam orixás ou entidades e que acabam tendo outras funções na

casa. Ogãs tocadores é uma das modalidades de atuação que eles podem assumir. No

momento inicial do evento, haviam três homens negros nesta função. Quando começou

de fato o samba, acrescentou-se mais um homem negro. Todos notadamente eram da

religião como foi possível observar graças aos signos já evidenciados anteriormente.

A festa deslocou-se para o lado de fora – a área da tenda – quando o samba

iniciou de fato, aumentando a participação das bebidas alcoólicas no evento, já que

caboclos, pombagiras e boiadeiros também as consomem, dado o caráter energético

diferente que eles mobilizam. Orixás são tidos como forças relacionadas à natureza, e

não fazem uso desses mediadores. Já caboclos e afins estão mais próximos em

afinidades energéticas dos encarnados.
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Na festa, neste momento que estavam todas do lado de fora, havia em torno de

cinquenta pessoas. Todos dançavam o samba entoado com muita festa. As entidades

entoavam cânticos que remete a histórias pregressas como: Vou falar seu delegado, que

mataram o meu gavião/ Não fui eu não fui eu quem matou seu gavião. O samba era

basicamente produzido pelos próprios atabaques e me recordo incertamente de uma

cuíca. Era muito similar ao samba de roda presentes no Recôncavo Baiano. Um dos

aspectos muito marcados era como ao dizer o primeiro verso, ele sugeria que todos

repetissem. Havia duas entidades bastante presentes neste momento: dois boiadeiros,

que utilizavam roupas de couro.

A enunciação cantada era feita pelas entidades, mas eles convidavam os

presentes a levantar-se sempre enquanto cantava para aquelas pessoas. As entidades

circulavam entre os presentes oferecendo bebida e estabelecendo conversas com todas.

Um dos momentos mais interessantes foi quando tive a possibilidade de

conversar com Marujo (entidade que se veste e comporta-se como marinheiro), a

entidade homenageada no evento, que ao me oferecer bebida me sugeriu beber um

pouco menos, já que ‘’ não bato muito bem da cabeça’’. Era possível ver também as

entidades performando sexualidades, como um Zé Pilintra – que se veste com ternos e

calça branca, ainda que manifestado em terra no corpo de uma mulher negra, flertava

com outras mulheres negras presentes.

Sobre a presença de mulheres negras inclusive, era um espaço majoritariamente

negro. Acredito que a quantidade de homens e mulheres negras era bastante similar, mas

mudava-se assim que tipos de funções e onde concentrava-se cada grupo.

As mulheres negras estavam naquele espaço em diversas funções, algumas

totalmente contritas com a religiosidade, algumas das funções de gerir/servir comidas e

outras curtindo a festa (sambando e bebendo). Acabei me encaixando ao terceiro grupo,

na companhia de familiares e de duas mulheres negras que acabei conhecendo.

Em torno das 13h30, Marujo aparentemente se chateou com alguma situação e

sozinho carregou dois atabaques e levou de volta para parte de dentro – o barracão. As

pessoas riram, mas o seguiram da mesma forma. Pelo que notei, ele não era muito de

cantar ou dançar, preferia circular entre as pessoas. Foi neste momento que acabei

precisando abandonar a observação por causa de outras atividades.
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2.2.2 Samba Lulu.Com – Cidade Nova – novembro de 2019

No dia 10 de novembro de 2019, aconteceu na rua 25 de dezembro, Cidade Nova

um samba beneficente, realizado no Bar do Lulu.com. Moro algumas quadras desse bar,

e soube da realização do evento dois dias antes, quando minha mãe recebeu pelo

Whatsapp o card de divulgação do evento. Um vizinho (um homem não-branco de 25

anos) é cantor de uma das bandas que estaria presente, e assim sua mãe nos enviou a

divulgação por whatsapp que informava o preço de entrada: R$ 5,00.

O evento contou com algumas bandas de Pagode baianas, como Negros de Fé e

Viola de Doze. O tempo que pude observar concentrou-se entre às 13h e às 18h. O

espaço do bar era dividido entre uma área externa – gerida por outra pessoa e a parte

externa, gerida pelo dono do ambiente- que nomeia o estabelecimento. Na parte de

dentro, havia outra divisão entre o palco, o bar e um ‘’segundo andar’’ que neste dia

estava desocupado, mas que tenho conhecimento que ficam mesas e cadeiras.

Neste dia, o espaço estava decorado com flores e frutas no palco. Ambos os

bares (externo e interno) possuíam toalhas estampadas e cartazes com logomarcas de

cervejas. O primeiro deles possuía inclusive outras bebidas alcoólicas artesanais como

licores, em que se cobrava a dose. A cerveja em forma de garrafa de 600ml custava seis

ou sete reais. Havia também uma vitrine com salgados e frituras, custando entre três e

cinco reais. Na parte interna, não havia comidas, mas era comercializado um balde de

cerveja (contendo cinco latas) por trinta reais.

As duas bandas que pude assistir tocando foram a Negros de Fé e a Viola de

Doze. Ambas conseguiam fazer uma mistura entre o samba de roda (cantando inclusive

algumas das músicas que ouvi no Samba de Marujo), de Partido Alto (como Zeca

Pagodinho) e algumas associações com o pagode romântico – conhecido em vozes

como Exaltasamba e Pixote. As duas bandas eram formadas por homens negros em

quase toda sua formação. A maior diferença talvez estivesse nos instrumentos. A

primeira banda me deixou um pouco surpresa pela presença de sintetizadores

eletrônicos para simular algumas sonoridades do samba, como o atabaque.
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Por haver um palco, a produção musical do ambiente era apenas promovida

pelas bandas, cabendo a audiência o lugar de espectador – que vibra, dança e também

canta junto. Inicialmente contando com no máximo dez pessoas, em torno das 18h o

evento já continha umas trinta pessoas, com uma peculiaridade: a presença de famílias

inteiras. Além de ser em meu bairro, conhecia grande parte das pessoas presentes e

tenho conhecimento que se tratam de famílias. Eu mesma, estive com minha família

durante a observação.

Após receber algumas bebidas de presente, pude bater um papo com os dois

rapazes da organização do evento, que me contaram que aquela iniciativa era uma

maneira de revitalizar atividades no bairro. Segundo o organizador, a venda de cervejas

e dos ingressos será revertida para criação de um samba junino. Em meu bairro, Cidade

Nova, sambas juninos costumavam ser uma prática recorrente – tendo seu cortejo

sempre durante o dia 24 de junho. O organizador do evento mostrou-se nostálgico ao

querer trazer novamente esse momento.

Outro momento notório ocorreu durante o show da Viola de Doze. Convidados

no evento, eles tocaram em torno de três ou quatro músicas. A banda durante a

execução, dedicou um tempo para falar um pouco de um dos seus projetos sociais. Foi

contado que eles possuem uma Associação Cultural - a Violinha Boa – que além de

oferecer cursos de dança e confeccionar instrumentos também promove oficinas para

crianças e adolescentes.

As pessoas presentes no evento ora sambavam com mais vivacidade, ora apenas

cantavam as músicas dado a presença de músicas românticas sendo tocadas. Uma das

coisas que mais me chamou atenção foi a grande inserção do repertório de outros

cantores durante o show da primeira banda. Já a Viola de Doze cantou em maioria

músicas autorais, já que por serem de um bairro próximo e alcançarem notoriedade em

Salvador, suas músicas já são tidas como sucessos.

O caráter familiar do evento expandia em muitos níveis, tanto pela presença da

minha família, da minha vizinhança, a localidade e por bandas das adjacências (Negros

de Fé da Liberdade e Viola de Doze do Pau Miúdo). A banda do meu vizinho que

comentei ao início também tocou em seguida, porém não acompanhei. Nesse momento,

resolvi sentar na parte externa onde pude conversar com a proprietária do bar da frente.
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Ali, quando os membros da banda Negros de Fé saíram do palco, conversavam com

todos os presentes.

Havia muitas mulheres negras presentes. A faixa etária era de mulheres mais

velhas, em torno dos cinquenta a sessenta anos – evidenciando assim a presença de

filhos, netos e afins. As mulheres negras apenas estavam concentradas em divertir-se, já

que a organização era de homens negros. As mulheres negras também consumiam

bebidas alcoólicas vendidas e dançavam bastante.

Essa foi uma das poucas cenas que possuía a presença de crianças muito

pronunciadamente, e como praticamente todas as pessoas se conheciam, elas estavam

bastante livres ao circular pelo ambiente. Os reencontros entre pessoas eram bastante

comuns, e via-se assim abraços, beijos e verbalização de “saudade’’ entre as pessoas

presentes.

Figura 2. Registro Pessoal.

Meus familiares contaram para algumas pessoas que estava ali fazendo uma

pesquisa, e isso fez com que ganhasse algumas bebidas e alguns questionamentos sobre

qual seria o rumo do estudo, o que acabei contando. Passei a maior parte do evento

entre o bar de dentro e o bar de fora também.
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Em torno das 18h, acabamos indo embora pois iríamos a outro evento. Ainda

estava tendo show, e nesse momento chegaram alguns homens mais idosos, que mesmo

estando do lado externo resolveram entrar a partir dali.

2.2.3  Baile das Cores – Aila Menezes – Pelourinho - novembro de 2019

No dia dezesseis de novembro de 2019 aconteceu no Largo Pedro Arcanjo,

Pelourinho o Baile das Cores conduzido por Aila Menezes, cantora baiana inicialmente

de axé, hoje cantando samba e pagode. O baile estava previsto para iniciar às 18h.O

evento era gratuito, e soube a partir de divulgações nas redes sociais. Para meu

deslocamento foi necessário apenas a tomada de um ônibus.

Essa cena musical foi amplamente divulgada nas redes sociais, e por também ser

patrocinada pelo Governo do Estado, vi a divulgação em alguns sites sendo a que possui

numericamente maior público entre todas analisadas. Algumas pessoas próximas

também acabaram comentando sobre, e estavam presentes no dia do evento. O horário

da minha observação foi das 18h às 23h.

O evento foi realizado na praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho. A praça é

bastante ampla. Ao entrar, me deparei com um homem negro que estava norteando as

pessoas que procuravam o evento. Ainda na ladeira que daria acesso à praça, conheci

uma mulher negra que estava perdida. Após virar a esquerda em direção a praça, havia

uma moça branca – paramentada com colares, batatas e saia branca e turbante –

vendendo acarajé e abará.

Após adentrar, dava pra visualizar a área que fica em frente ao palco (onde

concentra-se a plateia). Do lado esquerdo há aproximadamente dois bares – com mesas

e cadeiras e venda de bebidas e petiscos – e do lado direito, há arquibancadas onde a

plateia pode sentar-se caso queira.

Não cheguei a ter conhecimento do valor que era cobrado nos bares, mas quando

precisei adentrar o bar para utilizar o banheiro, vi que as pessoas estavam bebendo latas

de cerveja e comendo bolinhos diversos. A maior parte do meu consumo, deu-se por

vendedores ambulantes, que vendem na maioria das vezes bebidas, balas e cigarros.

Uma garrafa d'água de 500ml estava em torno de três reais, e uma lata de cerveja de

269ml custava o mesmo preço. A presença de bebidas alcoólicas era bastante acentuada
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neste evento comparado aos outros. Também era permitido entrar com bebidas levadas

de fora (de outras partes do Pelourinho ou de casa).

A cena musical foi dividida em duas partes: Na primeira, a irmã da cantora Aila

Menezes – Maíra Menezes foi a DJ do evento. Na segunda, temos realmente o show de

Aila. Maíra é uma mulher branca de em torno de 30 anos, e durante toda sua

participação ela dançou bastante. Sua lista de músicas incluía sucessos da música pop

nacional (como Anitta, Harmonia do Samba e Gloria Groove). A primeira parte durou

em torno de duas horas. Aila é uma mulher branca que deve ter a mesma idade da irmã.

Na segunda parte, o show de Aila de fato, o pagode tinha mais participação.

Tendo um repertório bastante misturado (com sambas de roda, pagodes baianos antigos,

pago-funks, funks e clássicos do axé), Aila fazia questão de colocar todos esses ritmos

numa roupagem do samba de roda.Distanciando até músicas mais atuais como “Abaixa

que é Tiro” da banda Parangolé da sua sonoridade original. Sua banda é bastante

extensa – em torno de seis ou sete pessoas, em maioria negras. Destaco aqui a presença

de duas mulheres (uma negra e uma branca) na banda uma tocando cavaquinho, outra

pandeiro. Além disso, o balé fixo de Aila conta com dois homens negros

assumidamente LGBTQIA+. Essa informação encontra-se disponível em suas redes

sociais particulares.

Estive presente na edição do Novembro Negro, que teve algumas

particularidades. Ainda sem ter entrado ao palco, Aila leu um texto no qual citava

Angela Davis e a importância de ser antirracista. Seu discurso de aproximadamente três

minutos contava com uma pequena trajetória de quem foi Zumbi dos Palmares e porque

o dia 20 de novembro, além da necessidade de posicionamento e de aprofundamento de

discussões sobre temas como Meritocracia e Colorismo.
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Figura 3. Fonte: Instagram de Aila Menezes.

Após entrar ao palco, Aila – que usava uma roupa nas cores preta, verde,

amarela e vermelha – trouxe ao palco a dançarina Josy (primeira Muzembela

cadeirante) e também veio acompanhada de dois dançarinos negros (um homem e uma

mulher). Todos trajados com roupas vermelhas e com bastante palhas (semelhantes a

roupas de blocos afro como Ilê Aiyê) ela iniciou o show cantando "Pérola Negra”

música conhecida na voz de Daniela Mercury. Aila também saudou a orixá Iansã pelo

grito “Eparrey” ao finalizar o discurso.

Durante todo o show, Aila trouxe bastante forte a música afro-brasileira e o axé.

Além dessa música, ela também cantou “Um Abraço Negro” conhecido na voz do

Fundo de Quintal. Aila tem posicionamentos muito fortes como ao chamar e dedicar um

momento do seu show para que Lucas Monty (do coletivo Afrobapho formado por

LGBTQIA+s da cidade de Salvador) performe sozinhe no palco e agradece sua

presença dizendo: “Salve todas as bichas pretas, afeminadas, periféricas, a existência

de vocês é necessária, me enriquece e me enobrece! Salve todas as bichas pretas,

afeminadas e periféricas. Eu preciso e amo vocês! Com vocês, Lucas Monty!”.Outro
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momento do show memorável é quando ela chama sua dançarina Gisele Soares, uma

mulher negra, e posicionadas uma em frente à outra sentada em cadeiras elas cantam e

sensualizam entre si enquanto Aila canta uma música de sua autoria que diz: “Me leva

onde eu quero ir/ Cê sabe que eu adoro viajar em você

/ Mina assanhada, gostosa, safada/ Faz tudo se envolver”. Ao final, elas se abraçam,

dão as mãos e simulam um beijo nos lábios.

O evento contava com mais de cem pessoas. Esse cálculo acaba ficando um

pouco confuso, pois as pessoas dos bares também estavam fruindo o evento. Havia a

presença de ambulantes que entravam e saiam do espaço, além de turistas que chegavam

e saiam ou chegavam lá pelo final. Então acredito que todo evento deva ter mobilizado

essa quantidade de pessoas. Havia todos tipos de dança, já que os ritmos eram

misturados entre si. Os mais velhos sambavam como antigamente, os mais jovens

dançavam com movimentos mais similares ao funk (como o quadradinho). Por conter

faixas etárias diversas, além de Aila Menezes possuir um repertório diverso havia vários

tipos de fruir a música.

Havia uma quantidade razoável de mulheres negras, em sua maioria entre os 25

e 30 anos. Ainda assim, o evento era um pouco embranquecido e com bastante público

LGBTQ. Aila é assumidamente LGBTQIA +, trazendo até ao nome do seu evento como

“Baile das Cores”. Na área do bar, havia mulheres negras mais velhas sentadas bebendo

e também curtindo o evento.

Em torno das 23h o show foi chegando ao fim, após contar com a presença de

Márcia Short (que dedicou um tempo da sua fala a enaltecer a trajetória de Aila como

cantora) e após Aila agradecer sua irmã por ter aberto o evento.

2.2.4 Paredão no Jaburu – Mar Grande – dezembro de 2019

No dia 29 de dezembro de 2019 aconteceu no bairro do Jaburu, na ilha de Vera

Cruz no bairro do Jaburu, em Mar Grande, o aniversário da prima de uma amiga, no

qual foi realizado uma festa de paredão como comemoração. O evento era gratuito por

se tratar de uma festa de aniversário, e após o deslocamento feito por ônibus e lancha
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chegamos à casa às 13h.A aniversariante uma mulher negra estava completando vinte e

nove anos.

Tomei conhecimento do evento graças a minha amiga, que resolveu me

convidar. Precisamos assim de duas maneiras de deslocamento: primeiro um carro para

chegarmos ao Terminal Marítimo e, em seguida, uma lancha para atravessar a Baía de

Todos os Santos.

A cena musical não possuía uma banda, mas era mobilizada a partir dos carros

presentes no ambiente com caixas de som enfileiradas, o que chamamos de “Paredão”.

Minha observação durou das 13h às 20h. O som era revezado entre dois carros – um de

cor prata e um de cor preta de dois homens brancos que estavam no evento. O evento

era gratuito, já que se tratava de um aniversário.

34



Figura 4. Acervo Pessoal.

Ao chegar, a maioria das mulheres mais velhas da família estava concentrada na

cozinha. Foi servido uma dobradinha (feijão branco com carnes salgadas), além de arroz

branco cozido e saladas. Todos dirigiam-se à cozinha para comer. A quantidade de

bebidas alcoólicas era bem extensa, espalhadas pelo ambiente a partir de caixas de

isopor com cervejas. Além disso, havia também uma mesa com vodcas e frutas para

cada pessoa confeccionar sua própria bebida. Eu consegui fazer algumas utilizando

açúcar e morango.

A casa em que o aniversário foi realizado era dividida em duas partes: por ser

em frente à praia, tinha grande área aberta circundada por portões de madeira. Havia um

pequeno quiosque nessa área externa, onde os carros estavam posicionados um à frente

do outro. A casa, onde estavam os quartos e a cozinha ficava atrás do quiosque.

Também há outra pequena casa atrás dessa casa maior. A maioria das pessoas estava

concentrada na área externa, onde estavam os carros e o quiosque, ainda que com acesso

disponível a casa.

Não soube de uma definição acerca do tema da festa, mas pela proximidade do

ano novo e por ser verão, todos estavam utilizando biquinis, tops e shorts. A decoração

era florida de todo evento, contando com copos, pratos com essa estampa, além da

distribuição de colares com flores para os convidados.

Não é necessário comentar sobre as relações de familiaridade presentes no

evento. Por tratar-se de um aniversário, havia a presença de famílias inteiras e além

disso, todos convidados também foram convidados por membros diretos da família,

como era meu caso.

As músicas tocadas no evento eram gravações a partir de celulares conectados

aos rádios dos carros por mecanismos de bluetooth. Durante maior parte da cena

musical, eram entoados pagode e pago-funks atuais (presente em bancas como New Hit,

La Fúria e A Travestis) revezando apenas em alguns momentos em que se tocava o

arrocha (chamada sofrência) presente em cantores como Unha Pintada. Intercalou-se

também músicas de funk e pagodes mais antigos como Harmonia do Samba e

Parangolé.
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A Travestis (banda de pagode que conta com quatro mulheres transsexuais) foi

um dos entraves que acabei estabelecendo com um dos presentes. Algumas vezes

pedimos que ele tocasse determinadas músicas, as quais ele alegava serem “muito baixo

astral”. Ao mesmo tempo, continuava a tocar músicas com enunciadores masculinos

dizendo coisas em níveis semelhantes. Após meu questionamento ele disse que “Tinha

filhos pequenos no evento, eles não deveriam escutar isto.” Ao final da noite, ele

resolveu colocar a música, mas foi possível notar que nós ouvimos sem se importar,

enquanto ele e outros homens heterossexuais ficaram desconfortáveis. A música sequer

foi tocada até o final.

Com entradas e saídas de pessoas, acredito que havia em torno de trinta pessoas.

Qualquer pessoa poderia solicitar que tocasse outra música, e em dado momento

aconteceu uma pequena batalha entre os carros, em que ao aumentar o volume de um

deles, o outro som de carro ficou abafado. O dono do primeiro carro apenas abaixou seu

porta-malas dando a oportunidade ao segundo rapaz. A solicitação de tocar músicas era

feita aos donos dos carros, mas as pessoas mais próximas a estes poderiam mexer

diretamente em seu celular ou seu carro.

O dançar neste evento era bastante diferente que nos outros eventos, já que

majoritariamente ao ser tão similar ao funk, remetiam a movimentos bastante similares

a este. Os momentos mais alternados eram ao ouvir arrocha, que ainda assim requer

certa performance adaptada (com reboladas, por exemplo).

Houve o momento da fotografia, em que a aniversariante separou homens e

mulheres para fazer um registro do evento. Primeiro as mulheres foram reunidas,

enquanto ficava uma pessoa do segundo andar da casa tirando as fotos. Depois, os

homens foram convocados a participar.

A família realizadora do evento era formada por mulheres negras, e alguns dos

presentes também eram. Ainda que fosse um evento majoritariamente feminino, a

quantidade de mulheres negras e mulheres brancas era bem similar. Havia algumas

crianças que eram filhas ou familiares de outras mulheres presentes. As crianças tinham

cerca de três a cinco anos. Havia alguns homens, que em sua maioria eram

companheiros de mulheres presentes. A maioria destes eram brancos, entre trinta e trinta

e cinco anos.
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Em muitos momentos as pessoas saiam da cena para tomar banho de mar. Esse

circuito de ouvir músicas e beber durou um tempo, até que em torno das 18h foi cantado

o “Parabéns pra Você” em versão funk. Foi servido bolos e doces para os convidados.

Saímos em torno das 20h, e fomos andando pra casa de minha amiga que ficava

em Vera Cruz, mas em outra rua. Nossa volta para casa em que estávamos instalados foi

bastante tranquila, e o evento ainda estava acontecendo.

2.2.5 Paulilo Paredão – A Travestis – fevereiro de 2020

No dia nove de fevereiro de 2020 aconteceu em Pernambués, o Paulilo Paredão,

com pocket show das Travestis. Esse paredão já era um pouco conhecido por mim, mas

nunca havia ido. Sai de casa umas 16h, pois o evento começaria havia começado às 15h,

necessitando o uso de dois ônibus. O evento era gratuito, na praça do bairro. Tomei

conhecimento do evento a partir da divulgação em redes sociais e de amigas próximas,

que inclusive me fizeram companhia até lá.

O evento é realizado mensalmente na Rua Santa Clara, ao lado do Bar de

Mainha. O espaço é dividido em três partes: ao descer a ladeira, depara-se com uma

praça que contém árvores e bancos. Paralelo a praça, há o bar de Mainha, gerido pelo

fotógrafo Edgar Azevedo. Do lado direito temos o acesso às ruas da comunidade, do

lado esquerdo há uma espécie de depósito onde há uma área repleta de mesas e cadeiras

plásticas. Minha observação concentra-se das 16h às 20h.

Nessa área, concentra-se barraquinhas de comerciantes. Notei neste dia que

havia espetinhos de churrasco e caipirinha. Não me atentei ao preço dos espetinhos, mas

a caipirinha custava sete reais. No bar de Mainha, vendiam-se garrafas de cerveja de

600ml pelo mesmo preço. Consumi uma água e um refrigerante no bar, sendo cada um

destes atribuído o valor de três reais. Do lado esquerdo, próximo ao acesso à

comunidade, duas meninas vendiam geladinhos alcoólicos, me recordo vagamente de

custar no máximo cinco reais, variando conforme o sabor.

O espaço possuía um palco a frente, onde os DJs ficavam posicionados e onde

era realizado o show. Não havia nenhuma elevação na altura do palco, apenas as caixas

de som lado a lado e uma mesa forrada com tecido de flores em que era possível colocar
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os notebooks e aparelhos acima. Quando cheguei, ouvi dois DJs tocando: Inicialmente

Paulilo, logo em seguida, uma mulher negra que nas redes sociais descobri que se

chama DJ Aphrodite. As listas de músicas eram um pouco diferentes. Enquanto

inicialmente estava tocando muitas músicas de brega-funk e funk, a segunda deu mais

destaque ao ragga e até algumas músicas de R & B.

Em torno das 18h, dois artistas homens negros se posicionaram à frente para

cantar em torno de três músicas. Consigo identificar aquela música como rap, e ao

chamar o público para cantar junto, repetíamos frases junto que não me recordo bem,

mas em si eram sobre a rotina de ser negro na favela e a necessidade em resistir.

Léo Kret do Brasil - dançarina, vereadora e militante transexual do bairro de

Pernambués e que nós conhecemos por ter sido dançarina da banda de pagode Saiddy

Bamba nos anos 00 - estava no evento. Utilizando uma roupa que remetia as cores do

arco íris, ela cantou e performou sua música de trabalho a época “Microondas da Léo

Kret”, conhecida pelos versos: “Bota aqui que eu deixo quente””

Outra presença notável foi a da drag queen Nininha Problemática, que também é

conhecida em Salvador por cantar pagode. Na ocasião, quem esteve presente foi seu

intérprete, que mesmo desmontado, ainda sabíamos quem ele era. Em um momento da

cena inclusive, sua música de sucesso “Larissinha” foi tocada.

Em torno das 19h30, A Travestis literalmente chegou à cena musical, vindo de

outra cena musical em outro bairro. Uns dez minutos após chegarem, como foi dito pela

organização ao microfone, elas se posicionaram à frente. A Travestis é uma banda

formada pela escritora, artista visual e cantora transsexual Tertuliana Lustosa e duas

dançarinas também transsexuais: Criola e Jéssica Dumurrinho. Hoje a banda conta

também com a presença da dançarina Ellen Anjos.
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Figura 5. Fonte: Instagram - Paulilo Paredão

Ao chegar, Tertuliana cantou um dos seus maiores sucessos; “Murro na Costela

do Viado”, causando ansiedade em todos presentes. Observei o deslocamento de todos

para frente, e tive que subir no banco da praça para enxergar, já que minha vista estava

ofuscada. Intercalando com outros sucessos da música baiana em geral como “Senta e

Trava” da banda New Hit e “Terremoto de Bumbum” da banda Invasão, elas ainda

cantaram “Goza em Cima do meu C*” e “Ele Senta em Cima da Prostituta”.

Após essas músicas, Tertuliana convidou um fã para um momento já conhecido

(amplamente difundido nas redes sociais) em que executa a música “Surra de Bunda

Nele”. Ela convida uma pessoa da plateia que esteja disposta a posicionar-se de joelhos,

enquanto ela, invertida e com mãos e pés ao chão imobiliza o rosto do convidado contra

seu bumbum. Um menino branco em torno dos vinte anos participou do momento,

saindo sorrindo em seguida.
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A produção sonora durante todos os shows era simples: Os cantores cantavam

sobre uma base de som instrumental. O show da Travestis foi inteiramente assim, mas

isso não impediu que houvesse produções sonoras paralelas. Do lado oposto, na descida

da ladeira, havia carros com sons emparelhados que não chegavam a abafar o som do

show, mas que estavam numa sonoridade elevada. Esse costume de “abafar” o som do

outro é bastante costumeiro em festas de paredão. A maior diferença observada é que,

como o Paulilo Paredão é um evento assumidamente LGBTQIA +, essa área com carros

de som era formada por homens e casais heterossexuais.

Havia em torno de duzentas pessoas no evento contando toda a extensão da

praça, mas ora havia pessoas no bar, ora concentradas próximo aos carros e as que

estavam de fato próximas ao show. As pessoas dançavam de diversas formas, dado a

multiplicidade de ritmos presentes no evento, mas o brega-funk, funk e pagofunk exigia

uma performance mais rebolativa.

O evento contava em sua maioria por pessoas negras e um grande número de

mulheres negras. A maioria em torno dos vinte a trinta anos, sendo um nicho bastante

específico de jovens negras (grande parte universitárias), já que eu mesma conhecia

muitas daquelas pessoas dado às universidades que estudei. Havia também a presença

bastante acentuada de casais de Mulheres Negras, observado tanto pelo afeto durante o

evento, quanto por algumas que já chegavam juntas.

Decidi voltar para casa em torno das 20h, mas o evento ainda seguia

acontecendo. Precisei de dois ônibus para voltar, sendo de fácil acesso consegui-los por

estar no fim de Linha do Bairro.

As cenas musicais visitadas tinham nos ritmos associados ao samba uma forma

de congregar e unir pessoas pretas. Dessa forma, iniciaremos nossas análises a partir de

uma leitura ancestral: de forma a entender os cruzamentos entre raça e classe,

precisaremos entender de que forma a religiosidade serve ao samba e assim, a pessoas

pretas. Pedindo licença a nossos ancestrais, considero aqui que este deve ser o ponto de

partida tanto pela forma que o ritmo teve início no Brasil, quanto por entender todas

atribuições que podem vir intricadas nas próximas páginas. Por coincidência (ou não)

nossa primeira cena visitada foi também um evento religioso.
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2.3 “Canto porque sou guerreira, tenho alma de mulher. Sou de fé, sou brasileira.
Chego lá se Deus quiser”. Raça, Espaço e Religiosidade em Eventos de Samba,
Pagode e Paredão

No Brasil, o samba nasceu nos quintais de mulheres negras, mães de santo e

ex-escravizadas. Em algumas letras, vemos desenhos de trajetórias de luta e combate de

homens negros e mulheres negras. Analisar o samba enquanto interface de pessoas

pretas e suas condições sociais é de extrema importância.

Categorizar raça numa análise que contém outros marcadores neste estudo, tem o

objetivo de entender de que forma o racismo passará interceptado à outras estruturas

que fazem parte de trajetórias de pessoas pretas (AKOTIRENE, 2018). Cremos aqui

que, a raça estará sempre associada a outros marcadores limitando possibilidades ou

contribuindo para uma análise mais profunda da realidade à qual estejamos lendo.

Apesar disso, não devemos considerar este um discurso de “coitadismo” visto que,

é aqui nesse trabalho que, realidades de mulheres negras em coletividade são o que são

pela ancestralidade e pela familiaridade- ambos fornecidos pela nossa cor. Escolhemos

analisar essas variantes como benesses, mesmo sabendo que nas leituras do racismo

estas assim não são lidas.

Porém, ao contrário do que sugere muitos sociólogos e juristas, o
termo racismo tem uma pluralidade de significados, sendo que eles
nos ajudam a compreender suas várias dimensões. [...] A noção de
raça enfrenta o mesmo problema. Muitos a definem como uma
realidade biológica, enquanto outros afirmam que ela não pode ser um
critério válido de classificação dos seres humanos porque não tem
validade científica. Há também aqueles que a descrevem como uma
construção social cuja significação muda ao longo do tempo, o que
permite a criação e a transformação de identidades raciais.
(MOREIRA, 2019: 39).

Adilson Moreira na citação acima, comenta o quanto é difícil categorizar “raça”

visto os conflitos entre validade científica e realidade biológica. Ao mesmo tempo, em

outra passagem da sua obra, ele nos deixa evidente o quanto as tecnologias do racismo

se aperfeiçoam. Ao tecer significações ao longo do tempo e da história, o racismo

posiciona grupos entre dominantes e dominados modificando suas práticas de exclusão

e por conseguinte seus meios de operação. Ou seja, com o passar dos anos, o racismo
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tem se tornado cada vez mais sofisticado, sendo difícil categorizá-lo, de forma a buscar

sua punição e/ou articulação política em combate a este.

Antônio Alfredo Guimarães orienta sobre o uso da classificação analítica “raça”

enquanto nominalista, de forma a ordenar discursos da vida social. Categorizando raça

enquanto efeito discursivo, é necessário pensar o quanto toda uma construção social e

política baseada meramente em efeitos fenotípicos (e sem respaldo científico) alijou e

matou populações inteiras.

A ideologia do racismo tem raízes tão profundas na formação social
brasileira que temos que levar em conta uma série de formas de
comportamento, de hábitos, de maneira de ser e de agir inerentes não
só ao branco (agente) como ao negro (paciente). Principalmente, é da
parte do negro que se necessita esclarecer todo o produto ideológico
de quatro séculos de inexistência dentro de uma sociedade da qual
participou em todos os níveis. (NASCIMENTO, :101).

Beatriz do Nascimento na citação acima, evidencia como o racismo acaba por

atrelar comportamentos, hábitos e maneiras de agir que posicionam grupos. Como

observado nas pesquisas de campo, toda construção de repulsa exercida sobre e para o

pagode baiano não deixa de ter um fundo racista, já que, este é um ritmo que parte de

culturas negras para pessoas negras.

Do mesmo modo, a perseguição as figuras desta sonoridade - ao buscar os homens

negros proferindo letras sexistas ou as mulheres negras como hipersexualizadas -

também é uma construção racista de forma à desqualificar o ritmo. A partir do campo,

há uma predominância de pessoas negras em todas as cenas musicais, mas não podemos

fazer uma leitura reducionista visto todos os outros marcadores presentes - como a

classe.

Há um espaço de protagonismo e de evidência da cultura negra nesses ambientes, e

a criminalização existe justamente por ser um ritmo de preto, que associa pretos.

Também se espalha um ideário que esses são ambientes violentos. Na realidade, essa é

uma tendência dos ritmos negros: serem criminalizados ou pelas letras que tem algum

componente de sexualidade ou de violência. Vimos isso historicamente com o blues,

com o samba e o rap. Ao fim do dia, temos o rock que dificilmente é marginalizado,

mesmo repercutindo violência, sexismo e outras opressões.
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Nossos ritmos e práticas já foram perseguidos, e as narrativas de abuso e violência

policial no pré, pós e durante esses eventos faz parte de um plano genocida que, ao

criminalizar nossos gostos, sequestra e apaga nossas marcas culturais e simbólicas.

2.3.1 Espaço X Raça

Todos as cenas musicais visitadas, apresentam algumas similaridades: ou

aconteceram em bairros tidos como periféricos de Salvador e Mar Grande, ou em

bairros que em si, contam uma história de ancestralidade negra, atestando a

espacialidade presente nos ritmos relacionados ao samba, como enunciamos a seguir:

Paripe: a primeira cena musical realizada neste bairro contava com um certo

afastamento do "centro" do bairro. Localizando-se numa parte mais alta (por conter

mais ladeiras) do fim de linha da Cocisa, a área era rodeada por árvores e mata fechada

– característica recorrente de terreiros de candomblé de estarem mais próximos da

natureza -. Não há uma dificuldade de acesso para carros ou Uber, porém, encontra-se

mais distanciada do acesso à ônibus. Essa parte do bairro possui bastante vizinhos por

perto, sendo a maioria mulheres negras, como já pude observar em outras

oportunidades. O terreiro de candomblé goza de bastante prestígio na comunidade,

ainda que muitas pessoas das adjacências sejam frequentadoras de religiões

neopentecostais.

Pelourinho: o bairro do Pelourinho em si já carrega ancestralidade, tanto por seu

nome quanto pela função histórica que este bairro já teve no passado. Atualmente

reconhecido como um dos polos culturais da cidade (após diversas tentativas de

revitalização e reorganização a partir de iniciativas culturais), o Pelourinho parece

congregar os dois lados da mesma moeda: as belezas de uma cidade negra (e turística) e

as inconsistências de classe, raça e outras interseccionalidades. O próprio evento em

questão já fazia parte de um circuito cultural promovido pelo Governo do Estado com o

objetivo de trazer diversidade ao bairro. Essa "mistura" foi bastante observada durante

a pesquisa já que o espaço congregava ambulantes, vendedores, público, turistas e

outros.
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Cidade Nova: este bairro no qual nasci e me criei, é um bairro da periferia de

Salvador, ainda que bastante próximo ao centro. O próprio bairro contém em si duas

áreas: uma reta mais próxima do acesso à ônibus e muitas entradas, becos e vielas como

em muitos bairros periféricos. O evento contava com muitas pessoas do próprio bairro

(adquirindo um caráter familiar como já dito anteriormente) e bairros adjacentes como

Pau Miúdo, Liberdade e afins. Sem dúvida a familiaridade de um evento realizado no

próprio bairro fazia com que as pessoas se sentissem mais confortáveis tanto com

gastos, com horários e com demonstrações de afeto - já que a maioria das pessoas se

conheciam.

Jaburu/ Mar Grande: o Jaburu é um bairro da Ilha de Mar Grande, parte do

município de Vera Cruz localizada próximo a Salvador. Não tenho conhecimento acerca

das divisões de entre centro/periferia, mas, notei como uma casa de frente para o mar já

configura um status diferenciado. Esse status acaba refletindo no público da cena

musical, em sua maioria formado por pessoas que independentemente da cor acabam

compartilhando situações de classes semelhantes e marcadas por privilégios.

Pernambués: o Paulilo paredão foi realizado no bairro de Pernambués numa

praça, que estava bastante próximo ao fim de linha sendo inclusive este ponto de

encontro e de organização das pessoas que chegavam. O acesso era bastante tranquilo,

e era bastante nítido quem eram os moradores do bairro e quem eram os convidados a

partir do nome "Paulilo Paredão". O próprio jogo de cintura de algumas pessoas

presentes em reconhecer onde subir, descer e se localizar no bairro mostrava que uma

parte das pessoas presentes - pretas - ou são daquele bairro ou também são de periferia.

Tenho conhecimento de algumas pessoas ali presentes que moram em bairros nobres

como Barra e Rio Vermelho e que estavam ali para congregar o evento também, mas

que abarcavam aquilo enquanto experiência e não necessariamente como vivência

diária.

Chegamos à conclusão que as dimensões de cada bairro também formam sobre

seu público e também formam sobre como cada evento é visto pela região. É possível

observar casos que os eventos são bem quistos pela comunidade ainda que recebam

pessoas externas, também é possível observar como a localização de uma casa consegue

definir seu público e seus privilégios E também o quanto à realização de um evento
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próximo a sua casa muda sua percepção acerca de como se comportar, investir e se

divertir.

2.3.2 Ancestralidade e Religiosidade

A religiosidade de matriz africana, sendo um dos pilares da formação da

sociedade brasileira, traz diversas contribuições a muitos ritmos, mas sem dúvida ao

samba. Os terreiros, além de espaços privilegiados de manutenção da cultura negra, que

congregam mulheres negras como matriarcas e poderosas líderes, guardam as raízes do

samba, ao dar espaço para a realização desses eventos, partilhar histórias (a partir dos

cantos e ritos) e reunir pessoas ao longo dos anos. O próprio ritmo tem espaço

privilegiado em alguns eventos como os famosos Sambas de Caboclo (ou de Marujo, ou

de Boiadeiro) nos quais as entidades comem, bebem e sambam com todos os presentes.

Nos terreiros de Candomblé, as mulheres negras criaram para si
mesmas micro universos regidos por intrincadas normas e hierarquias,
que privilegiam o gênero feminino. Com o aprendizado como
membros do terreiro, especialmente com alabês - músicos que tocam
os atabaques nas cerimônias religiosas do candomblé - e a prática
cotidiana nas batucadas entre amigos e familiares, os homens negros e
mestiços baianos puderam inventar também as suas organizações
conservando a música e a dança como elementos centrais.
(MARIANO, 2019, pp. 121-122)

As letras do samba de terreiro, como já apontou Katharina Doring (2018),

serviam (e continuam servindo) como comunicação interna de comunidades

compartilhadas. As mensagens veiculadas a partir das letras (quase sempre ditas e

repetidas pelos presentes) articulam histórias, críticas e reivindicações de outrora, mas

que acabam perpetuando sentidos assimilados até os dias atuais.

Até as movimentações presentes no samba, pagode e suas derivantes herdam em

suas danças movimentações que remetem as danças dos orixás e utilizados

principalmente para marcar as hierarquias entre sambadores, como já comunicou Ari

Lima (2013):

Elementos de composição da dança autoral de inspiração europeia
como o corpo ereto, braços, pernas e pés alongados, arabescos e
piruetas, assim como vários movimentos do candomblé - em especial
Ogum, Oxum e Iansã - tais como os joelhos flexionados, pés quase
todo o tempo no chão, sinuosidade na movimentação dos quadris,
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avanço e recuo acelerados ao mesmo tempo em que se movimentam
os quadris, mãos em torno do corpo, braços em diagonal que
alternadamente subiam ou desciam eram sacados pelos performers
para demarcar as distinções e marcar posição em relação ao outro, à
outra. (LIMA, 2016, p. 37)

Sendo assim, observamos como o samba eterniza as histórias das religiões de

matriz africana, forjando em si, além da construção de saberes, a atualização de ritos

religiosos. Ao fazer parte inclusive de ritos específicos, o samba ultrapassando os muros

do terreiro, conseguindo comunicar a linguagem destes, tão repreendidos na sociedade.2

Obviamente, o pagofunk e as formas mais recentes do ritmo, quase em nada se

parecem com este samba do terreiro – ainda construído nos atabaques e com

objetivo-ritual – mas não é possível esquecer estas raízes. Afinal, o samba é em si,

compartilhamento de histórias. Quando observamos o samba congregado pela juventude

(alguns sobre corações partidos, outros sobre sexualidades exercitadas) também estamos

escutando o som de um povo e de uma geração.

As mulheres negras ao congregar primordialmente o espaço do terreiro, acabam

tendo no samba e no pagode também um espaço de construção privilegiado, mesmo que

nas formas mais recentes isso ainda esteja visto como restrito (por não conter a

enunciação explícita das mesmas nas músicas, processo bastante recente). Ainda assim,

sua participação se espalha por outras atividades, como a organização dos eventos e a

obtenção de renda a partir destes.

2 Intolerância religiosa praticada contra terreiros de candomblé e demais religiões de matriz africana,
ainda que pareça algo datado, continua fazendo vítimas. Em nome de Deus – ou não sabemos bem do que
– episódios de violência, depredação, destruição e outras violações continuam acontecendo sem respeito
algum a um rito tão forte e poderoso. Em um dos casos mais recentes, os bandidos ao invadirem um
terreiro em Camaçari ao assaltar, sacudiram os orixás incorporados em membros da casa. Maiores
informações em: BA, G1. Terreiro de candomblé na BA é invadido por homens armados e pai de
santo é agredido com coronhada no rosto. Segundo a delegacia de Monte Gordo, na região
metropolitana de Salvador, que investiga o caso, algumas vítimas já prestaram queixa. Babalorixá
denuncia intolerância religiosa. Disponível em:
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/01/13/terreiro-de-candomble-na-ba-e-invadido-por-homens-ar
mados-e-pai-de-santo-denuncia-intolerancia-religiosa.ghtml. Acesso em: 10 set. 2020. Notícias como esta
infelizmente ainda são muito comuns.
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2.3.3 Religiosidade X Sonoridade X Raça

Em qualquer uma das cenas musicais, havia algum signo de religiosidade de

matriz africana, variando de elementos a letras de música por exemplo, evidenciando

em nossa opinião que, nenhum evento de samba, pagode ou paredão foge à

ancestralidade africana.

Ana Maria Rodrigues (1984) observou em seu livro “Samba Negro, Espoliação

Branca” que, é nas favelas que o samba (e seus derivados) têm como evoluir, já que, a

própria estrutura geográfica permite o compartilhamento de sonoridades e dificulta a

entrada de estranhos. Essa inclusive foi uma das estratégias de resistência que o ritmo

conquistou através dos tempos. Além disso, ela também aponta como o desejo de

integração promovido pelo ritmo foi importantíssimo na libertação de negros

escravizados, já que nessas reuniões (algumas delas inicialmente marcadas pelo cunho

religioso, já que as mães de santo recebiam pessoas para sambas em suas casas)

traçavam-se amizades e assim estratégias de alforria. A autora comenta como nas

antigas rodas de samba, o corpo das mulheres “aceitava” ou “rejeitava” o ritmo:

Nas reuniões, para ouvir os sambas preferidos, aparecia geralmente
um compositor com alguma letra para ser musicada. De início, eram
comuns as improvisações dos tocadores de violão; algumas canções
agradavam mais que outras:” há canções que “pegam”, isto é, que
parecem penetrar no corpo das mulheres ágeis, transformando
imediatamente em cadência de músculos, em balanceio de ancas e,
retomadas em coro, ressoam com alegria das vozes agudas e graves;
há outras, porém, que não pegam, como se os corpos as rejeitassem
(RODRIGUES, 1984:32)

Neste momento e em outras passagens do livro, a autora faz questão de enfatizar

como o samba – e a formação das agremiações e escolas de samba – ainda que una

pessoas negras está passando por um processo ferrenho de embranquecimento, em

nome de uma dinâmica de “somos todos iguais” a partir da incorporação de elementos

do grupo branco ao ritmo. Essas reflexões servem para perceber como o samba, o

pagode e afins ainda que estejam no DNA da formação de toda uma comunidade preta e

da fundação da sociedade brasileira, não deixa de ser um mecanismo de mercado e

assim, a favor dos detentores e das classes de poder.
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A primeira cena musical, o samba de Marujo, por si só já configura um evento

religioso. A motivação e a intencionalidade do evento e dos presentes era celebrar a

figura de Marujo que sambando saudava a todos e trazia mensagens. Ao congregar em

sua maioria pessoas negras, o evento aliava o samba como ancestralidade e

religiosidade sendo pano de fundo a um rito religioso.

A segunda cena, o show de Aila, ainda que espacialmente trouxesse em si

marcadores históricos (foi realizado no bairro do Pelourinho) também contou outros

signos religiosos. A cantora ao abrir o show saudando os orixás - em virtude do

Novembro Negro - e ao trazer seus dançarinos paramentados com roupas de palhas, ela

cantou músicas dos blocos afro de Salvador em que grande parte das letras remetem a

religiões de matriz africana. O Pelourinho em si já congrega muitas pessoas que

carregam paramentos como guias e outros que ao circularem pelo bairro adentravam o

evento.

No bar Lulu.com, a própria decoração informava uma temporalidade de matriz

africana, a partir da presença de cestas de frutas, palhas, e tecidos decorados era

bastante similar ao encontrado em eventos religiosos. Os cantores das bandas possuíam

em seu corpo signos religiosos como guias. Também haviam pessoas que possuíam

detalhes de orixás em outras partes do corpo (como em camisas). Além disso, foram

entoadas canções reconhecidas por mim durante o samba de Caboclo, porém em versão

mais rápida e com mais instrumentos.

As duas últimas cenas são um pouco diferentes. Na primeira delas, o paredão do

Jaburu, além de algumas letras de música e de algumas conversas paralelas com pessoas

sobre o assunto, não fui capaz de identificar nenhum signo evidente da religião.

Algumas pessoas ali presentes tenho conhecimento que são iniciadas em religiões de

matriz africana como Candomblé e Umbanda, mas, durante a festa essa discursividade

não esteve presente. Já o Paulino Paredão, trazia esses símbolos de forma mais

implícita, sendo possível ver algumas pessoas com adereços de orixás como pulseiras e

braceletes e pessoas utilizando guias ou camisas com estampas de orixás.

Algumas pessoas jovens também contavam com tatuagens de ferramentas (como

o espelho de Oxum ou o Ofá de Oxóssi) mas não pude perceber nenhum tipo de diálogo

acerca disso. Um dos momentos que acredito ter notado foi durante a apresentação do

duo de rap em que em algum momento isso esteve presente na música, mas não tenho
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certeza. As demais letras estavam mais conectadas ao funk/ brega-funk e pago-funk e as

conversas de corredor também não envolviam esse assunto ao que consegui escutar.

A citação abaixo do professor, babalorixá e antropólogo Rodney William é

bastante interessante por nos fazer pensar acerca das relações entre Apropriação

Cultural e Racismo:

Falar de apropriação cultural e desconsiderar sua relação com racismo
seria o mesmo que discorrer sobre escravidão negra sem citar as
crueldades dos senhores de engenho. É justamente a estrutura racista
que mantém a ideia de que existem culturas superiores e inferiores por
que apagam ou alteram o sentido dos elementos culturais africanos e
indígenas? O que faz crer que a origem desses elementos não deve ser
valorizada? Só se pode responder a estas e a tantas outras perguntas
sobre apropriação com a compreensão de seus vínculos com racismo.
(WILLIAM, 2019: 45)

Vemos signos religiosos também em muitos outros ambientes brancos, em

desfiles de moda, em cantorxs etc. Os turbantes que são de extrema valia ao candomblé3

já geraram muitas polêmicas sobre quem pode ou não usar, mas, não podemos esquecer

as facetas racistas dessas pontuações. Ainda que considere que a discussão do racismo

tem uma profundidade muito maior que esta, entender que insígnias de matriz africana

têm sido aceitas em outros ambientes brancos, mas ainda são vistas de forma tímida e

com preconceito em pessoas negras é relevante de observação. Por este motivo,

considero que além de ancestral é signo de resistência que os eventos de samba

observados, continham pessoas pretas possuindo esses símbolos.

Podemos observar assim que, conforme a idade diminui e assim mais próximo

do Pagode e do funk encontra-se o evento menor a participação de signos das religiões

de matriz africana sendo relegados apenas as letras de música e aos signos presentes

como vestimentas e tatuagens. Não posso deixar de apontar também que, a ausência de

3 POVO, Gazeta do. Jovem com câncer sofre preconceito por usar turbante em metrô Leia mais em:
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/jovem-com-cancer-sofre-preconceito-por-usar-turban
te-em-metro-0yf3aj0n6ra5hibemj31eebaf/ Copyright © 2021, Gazeta do Povo. Todos os direitos
reservados.: situação gerou repercussão nas redes sociais e foi lançada a hashtag
#vaitertodosdeturbantesim leia mais em:
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/jovem-com-cancer-sofre-preconceito-por-usar-turban
te-em-metro-0yf3aj0n6ra5hibemj31eebaf/ copyright 2017. Disponível em:
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/jovem-com-cancer-sofre-preconceito-por-usar-turban
te-em-metro-0yf3aj0n6ra5hibemj31eebaf/. Acesso em: 28 jan. 2021.
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comentários nos dois últimos eventos não altera a incidência e a participação das

pessoas presentes nessas religiões. Creio que não houve espaço ou não era o momento

mais apropriado para falar sobre isso na visão das pessoas. A presença de pessoas mais

velhas e a presença de um samba mais conectado ao antigo aumenta a incidência de

signos religiosos.

O samba conecta territorialidade e ancestralidade. Eventos de samba, pagode e

paredão além de serem realizados em sua maioria em bairros periféricos, também

contam com a presença de signos de religiosidade africana (de maneira mais evidente

ou mais tímida). A presença de mulheres nas cenas musicais é um referencial histórico e

por esse motivo, será desenvolvido em torno dos estereótipos pregados e das funções

realmente exercidas no próximo capítulo.
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3. FOI NUMA RODA DE SAMBA, QUE EU JUNTEI-ME AOS
BAMBAS PRA ME DISTRAIR: ESPECIFICIDADES E
PROTAGONISMO DE MULHERES NEGRAS NA PERIFERIA

As mulheres negras ao longo da história foram protagonistas de suas vidas em

contextos de racismo e sexismo. Mesmo no campo feminista, ainda enfrentaram

barreiras, uma vez que, o feminismo hegemônico e a sociedade em geral reproduzem

clivagens de classe e classificam seus espaços de protagonismo como mera reprodução

de lógicas racistas e sexistas.

Neste capítulo, contaremos um pouco sobre o foco central dessa pesquisa:

Mulheres Negras. Entender dinâmicas de construção de identidade e especificidades de

mulheres negras (e também periféricas) nos ajuda a pensar porque necessitamos de

lentes diferenciadas para entender as interações propostas após a observação das cenas

musicais.

Na seção um, a partir de um referencial teórico de autoras negras de diferentes

perspectivas, analisaremos o que mulheres negras possuem de particular. Na seção dois,

entramos de fato na teorização acerca do cotidiano periférico - e como este é

protagonizado por mulheres pretas. Além disso, é nesse subtópico que pontuamos

funções já conhecidas sobre mulheres no samba e pagode: lazer e divertimento, dança e

uma das mais ofuscadas- a composição.

Na terceira seção, enunciamos as funções exercidas para além das citadas na

seção anterior: a liderança familiar e atividades relacionadas à comida e a bebida em

cenas musicais - sendo esta última uma articulação interseccional entre gênero e

geração.

3.1 “Bote pra fora essa rainha que vejo em você”: Especificidades das Mulheres

Negras

A trajetória de mulheres negras e, ainda, de mulheres negras periféricas possuem

trânsitos diferenciados de outras mulheres. Para ponderar essas informações, precisamos
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primeiramente entender o que é ser uma mulher negra e que interfaces estão conectadas.

Nem sempre, o Feminismo hegemônico – e até mesmo o Feminismo Negro - ou os

Estudos de Gênero convergem à essa expectativa.

Para Patrícia Hill Collins (2017), os Feminismos Negros são configurados para

atrair uma nova constelação de pautas que atingem mulheres negras em particular,

porém negligenciadas pelos demais Feminismos. O Feminismo Negro é em si, um

enfrentamento ao racismo dentro do próprio movimento feminista.

A autora também pontua que, a reflexão acerca de opressões – eventualmente

trazida pelo Feminismo Negro – beneficia toda comunidade negra enquanto

coletividade, ao propor sensibilidades não apenas ao gênero, mas outros marcadores

como classe, sexualidade, nacionalidade e idade. Ao propor o estudo dessas pautas

academicamente, Collins também acrescenta como foi possível observar as

diferenciações entre teorização e práxis, processo intrínseco ao Feminismo Negro.

Em contrapartida, a professora nigeriana Oyeronke Oyewumi (2002) comenta o

quanto o Feminismo (nos primórdios) ao focar nas questões de gênero, presumindo que

essa é uma preocupação das mulheres globalmente, acaba também por cometer o

Eurocentrismo, impondo sua visão a grupos distintos. A estrutura amplamente

denunciada pelo Feminismo, A Família Nucleada (Mulher Subordinada/Marido

Patriarcal/ Filhas e Filhos) acaba por não dar conta tanto de experiências africanas, tanto

de experiências de mulheres negras na periferia.

Como fruto da própria colonização, quantas famílias pretas conhecemos que

seguem este modelo? Essa já é em si, uma primeira distorção entre o pensamento

Feminista e a realidade de algumas mulheres. Para a autora, “subordinação” e “mulher”

foram categorias trazidas pelo Feminismo - sem negar essa importância para outros

grupos- mas que são universalizantes. 

O fato de que as categorias de gênero Ocidentais são apresentadas
como inerente à natureza (dos corpos) e operam numa dualidade
dicotômica, binariamente oposta entre masculino/feminino,
homem/mulher, em que o macho é presumido como superior e,
portanto categoria definidora, é particularmente alienígena à muitas
culturas africanas. (OYEWUMI, 2004:8)
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Owewumi também comenta como relações de casamento não são

necessariamente apenas sobre gênero em todas as sociedades, como já sentenciou o

Movimento Feminista, e como há muitos outros fatores de diferenciação em sociedades

pré-coloniais e seus redutos como Linearidade e Geração. Desse modo, é possível

pensar o quanto os Feminismos e suas bases europeias cometeram Universalismos

infundados esquecendo (ou fingindo esquecer) de outros grupos. Obviamente, estes

grupos ao tratarem – e finalmente falarem - de suas realidades nos trazem novos

olhares. 

A professora Dra. Clenora Hudson-Weems que concebeu o Mulherismo

Africana, uma outra perspectiva frente às injustiças sofridas por mulheres negras

também concorda com as anotações de Oyeronke Oyewumi, ao pensar o Mulherismo

Africana para além do gênero, mas para mulheres de descendência africana de forma a

concretizar a libertação da sua raça (HUDSON-WEEMS, 1945:29). Na perspectiva

Mulherista, homens e mulheres são complementares sendo o orgulho e a solidariedade

incentivados entre esses grupos. Sabemos que os Feminismos não necessariamente

pregam a cisão entre homens e mulheres, mas a Integralidade sugerida pelo Mulherismo

Africana é em si, bastante diferenciada. A obra da professora Hudson-Weems aponta

alguns norteadores sobre porque mulheres negras de camadas mais populares possuem

distanciamento do Feminismo.

Embora muitas acadêmicas adotem o feminismo sem críticas, o
conceito teórico estabelecido baseando-se na noção de que o gênero é
primário na luta das mulheres contra o sistema patriarcal, a maioria
das mulheres Africana em geral não se identificam com o conceito em
sua totalidade, e, portanto, não se veem como feministas. É certo que a
priorização do empoderamento feminino e das questões de gênero
podem ser justificáveis para aquelas mulheres que não foram
atormentadas pela impotência baseada nas diferenças étnicas; no
entanto, certamente este não é o caso para as Mulheres Africanas.
 (HUDSON-WEEMS, 1945:37-38)

A autora aponta uma série de fatores que limitam a aderência de mulheres Africana ao

movimento, e creio que, algumas dessas acabam por servir ao nosso estudo.

Considerando as atividades das primeiras mulheres Africana anônimas
e de inúmeras outras heroínas Africana, o que as feministas brancas
fizeram foi pegar o estilo de vida, e as técnicas de mulheres ativistas
Africana e usá-las como modelo para projetar a estrutura de suas

53



teorias, e depois nomeá-las, defini-las e legitimá-las como o único
movimento realmente substancial para as mulheres. Assim, quando
elas definem uma feminista, e uma atividade feminista, elas estão, de
fato, se identificando com mulheres Africana independentes, mulheres
que elas imitaram e invejaram. (HUDSON-WEEMS, 1945:42)

Além do descarte da primazia das questões de gênero, o que Oyewumi já havia

observado anteriormente, Clenora Hudson Weems também sugere mais dois fatores que

afastam mulheres negras do Feminismo Hegemônico: a desconfiança em organizações

brancas e a dissonância acerca da independência familiar. No primeiro caso, ela sugere

como pessoas pretas historicamente sempre estiveram mais dispostas a resolver seus

problemas ao invés de pensar/teorizar sobre estes (o que segundo ela seria uma

característica branca e por conseguinte feminista). A ideia da resolução dos problemas

em comunidade faria assim mais sentido que entregar a uma estrutura branca a

resolução de problemas na comunidade.

Por fim, a independência familiar: a fim de libertar-se das realidades que

aprisionavam mulheres brancas, o Feminismo foi concebido como uma libertação às

suas limitações. Essas limitações não necessariamente afligiram mulheres negras

historicamente. Além disso, uma instituição familiar como já dito anteriormente é algo

natural (e relevante) à comunidades pretas, sendo mais forasteiro às mulheres negras

desistirem ou negligenciarem sua importância. 

Creio que, ainda que pontue uma autora nigeriana e outra americana, estamos

apontando as existências de mulheres negras e assim, podemos estabelecer conexões

com essa recusa de mulheres pretas ao Feminismo em nossa realidade, soteropolitana e

periférica. Pretas consumidoras de pagode, ainda que livremente estejam construindo

narrativas sobre liberdade sexual, não querem estar associadas ao movimento, mesmo

possivelmente partilhando pontos de vista com este. De qualquer modo, aqui me

interessa mais pensar nesses espaços como de protagonismo, excelência, manutenção de

ancestralidade e construção de subjetividade para nós do que nos filiamos a uma

corrente ou outra. 

Angela Davis (1999) em “Blues Legacy and Black Feminism” comenta a partir da

obra de três artistas negras (Gertrude “Ma” Rainey, Bessie Smith e Billie Holiday) como

estas divulgaram tradições do pensamento feminista e das classes trabalhadoras negras a

partir da música. As mulheres negras foram as primeiras a gravar o blues, ainda que o
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ritmo tenha sido ferozmente usurpado por homens brancos – e amplamente divulgado

com esses rostos. 

Durante as páginas iniciais do livro, Angela Davis nos traz como, o ritmo ao

trazer a sexualidade nas letras consolidou a discrepância entre as realidades das

mulheres brancas de classe média com a de mulheres negras. Além da jocosidade

presente ao falar sobre casamento e amor romântico, também estava presente temáticas

como violência masculina, infidelidade, morte e abandono, o que Davis afirma já ser

um sinal do “Pessoal é Político”, um dos maiores lemas do Movimento Feminista

décadas depois,  nos anos sessenta e setenta.

As mulheres que cantavam o blues não costumavam afirmar a
resignação feminina e a impotência, nem aceitavam o rebaixamento da
mulher aos espaços privados e interiores. [...] Da mesma forma, em
sua música, elas encontravam formas de se expressar que iam de
encontro aos padrões de feminilidade vigentes. Mesmo que possam
derramar lágrimas, eles encontraram a coragem de erguer a cabeça e
lutar, afirmando seu direito de serem respeitados não como apêndices
ou vítimas dos homens, mas como seres humanos verdadeiramente
independentes com desejos sexuais vividamente articulados. Mulheres
do blues forneceram exemplos enfáticos da independência feminina
negra. (DAVIS, 1999: 20)4

A família ganha uma centralidade também nesse discurso, para além do lugar

passivo de esposa, mas versando sobre os dramas reais da maternidade – citando essa

interface como mais uma parte da vida como tantas outras. Angela Davis pontua que,

grande parte das tradições das mulheres negras - e dos Feminismos Negros - estão quase

que concentradas nas vias orais ao invés de escritas, revelando traços da escravidão e

dos povos africanos. A partir da própria análise religiosa pré-escravidão advinda das

religiões de matriz africana, ela mostra como as ideias de “pecado” e “Diabo” são

deslocadas do ideário cristão, fazendo com que pautas como sexualidade, festas,

4 Tradução minha: Do original: The women who sang the blues did not typically affirm female resignation
and powerlessness, not did they accept the relegation of the woman to private and interior spaces. [...]
Likewise, in their music, they found ways to express themselves that were at variance with the prevailing
standards of femininity. Even as they may shed tears, they found the courage to lift their heads and fight
back, asserting their right to be respected not as appendages or victims of men, but as truly independent
human beings with vividly articulated sexual desires. Blues women provided emphatic examples of black
female independence. (DAVIS, 1999:20)
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bebidas possam estar presentes no diálogo de mulheres negras. E por esse motivo,

estavam sendo cantadas com tanta naturalidade por mulheres negras. 

É de extrema importância como, além de já cantar sobre suas dores e delícias,

mulheres negras articulam suas experiências a partir da voz e da música. A

corporalidade adquirida nesse processo também nunca nos abandonou, sendo inclusive

desconhecedor da história quem ataca tão ferozmente letras de temática sexual e/ou os

modos de dançar de mulheres negras e seus ritmos. Com o passar do tempo, o blues

acabou por tornar-se um ritmo embranquecido, sendo este um caminho bastante comum

para ritmos negros por excelência. 

Os Feminismos hegemônicos esqueceram ou fingiram esquecer das

particularidades de mulheres negras. O uso do corpo enquanto veículo de comunicação,

a verbalização de trajetórias além do amor romântico e da centralidade do casamento

são pautas que fazem parte do cotidiano de mulheres, gerando assincronias com o que

foi debatido ou o que espera-se das mulheres. Além do fato de estarmos falando de

mulheres negras e todos os seus encaixes de classe e gênero, também não devemos

esquecer da sua espacialidade: a periferia.

3.2 “Eu sou problema de segunda a segunda, maloqueira na favela viciada em

mexer bunda” - Participação e Protagonismo Feminino no universo feminista e na

periferia.

A Periferia é um espaço diferenciado na construção de identidades. Mulheres

Negras nascem e crescem nesse ambiente, observando outras dinâmicas de afeto,

sociabilidade e relacionamentos. Mesmo assim, a ideia de protagonismo amplamente

difundida (e buscada) nos Feminismos Hegemônicos já é parte da vida de mulheres

negras, não em uma via positiva, mas de falta de alternativa ou escolha.

É bastante conhecido que há uma desconexão muito grande entre os

Feminismos, as Pautas de Gênero e as realidades de mulheres negras periféricas. Ocorre

inclusive, uma ojeriza por parte das mulheres - já observado em entrevistas e conversas

informais - em como mulheres feministas estariam supostamente concentradas em

serem violentas, terem repulsa à homens ou simplesmente que ainda que desejem

56



equidade de direitos e oportunidades tudo soaria acadêmico demais ou teatralizado

demais.

A própria imagem sempre televisionada das mulheres feministas enquanto as

que queimam sutiãs ou usam poucas roupas acaba distanciando mulheres negras da

periferia. A roupa por exemplo, é uma pauta recorrente, já que o fato de usar ou não

roupas curtas para mulheres negras é sempre discutido em vista da hipersexualização

dos nossos corpos – fazendo inclusive com que as roupas curtas sejam naturalizadas ou

o oposto, rejeitadas, enquanto para o Feminismo hegemônico a discussão do direito de

usar roupas curtas é de extrema valia. O movimento feminista em si, historicamente

também fingiu esquecer do racismo, inclusive utilizando de pessoas negras em seus

primórdios como jogatinas a conquista de direitos por mulheres brancas como já

ensinado por Angela Davis e comentado por Lélia González:

Exatamente porque tanto o racismo como o feminismo partem de
diferenças biológicas para estabelecerem-se como ideologias de
dominação. Cabe, então, a pergunta: como se explica este
“esquecimento” por parte do feminismo? A resposta, na nossa opinião,
está no que alguns cientistas sociais caracterizam como racismo por
omissão e cujas raízes, dizemos nós, se encontram em uma visão de
mundo eurocêntrica e neo-colonialista da realidade.
(GONZÁLEZ,1982 :13)

Em muitos momentos, por exemplo, questionei em espaços feministas a real

necessidade de retirar partes da minha roupa, visto que, eu não necessito exigir esse

direito; ele foi introjetado historicamente na sociedade em meu corpo. Espera-se sempre

que a mulher negra inclusive tire a roupa com mais facilidade. Retomo aqui que o

problema não é tirar ou pôr a roupa, mas em como esse direito deve ser feito conforme

nossas vontades e não expectativas alheias. 

Também não estou aqui tentando impor conceitos feministas ou apontamentos

acerca do gênero para existências tão particulares como as de mulheres negras

periféricas. Autoras já têm teorizado sobre como o Feminismo não tem dado conta das

perspectivas de outras sociedades não-ocidentais (como as africanas) que podem nos

fazer pensar um pouco sobre essas inflexões. 

Sabemos por exemplo que o Feminismo Negro já nos traz caminhos mais

próximos das realidades de mulheres negras, mas este em si, além de recente, ainda soa
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distanciado do “estereótipo” da mulher feminista que foi difundido e é atualizado por

mulheres da periferia: uma mulher branca, privilegiada e aparentemente revoltada com

tudo, gerando ainda assim uma dificuldade de associação imediata.

Anos atrás, como bem abordou Osmundo Pinho, conhecemos em Salvador a

figura de Kelly Cyclone, uma mulher não branca, conhecida por estar presente nos

shows de pagode e programas de TV sempre dançando. Seu sobrenome é uma

referência à marca de vestuário, assim descrita pelo autor:

Ainda no universo da Cultura "Cyclonizada” encontramos a figura
trágica e mítica de Kelly Cyclone. Apelidada de "patroa do tráfico”, a
jovem foi assassinada em 18 de julho de 2011 por um ex-namorado,
causando grande comoção. O seu enterro foi acompanhado por
centenas de pessoas e notícias na imprensa escrita e televisiva. A
reportagem, do noticiário popularesco "Bocão News” pergunta "ela
era mocinha ou Vilã?" Mais uma adepta da versão cyclonizada da
identidade, Kelly usava como marca registrada a microssaias de
veludo da Cyclone, a correspondente feminina das bermudas
masculinas.  (PINHO, 2016, p.134)

Considero relevante também apontar como, enquanto as mulheres negras ainda não

encontraram uma forma de conectar-se com o Feminismo, o Feminismo também não

tem encontrado formas coerentes de nos ler, ao considerar que, todas letras de pagode

estão nos sexualizando. Se estamos dispostos a considerar a agência dos corpos, o

direito a usufruir do ritmo também deveria ser uma conquista feminina. Um dos grandes

exemplos de mulher consumidora de pagode, mas que, não necessariamente foi atrelada

ao Feminismo - ainda que sendo uma exímia militante, ainda que não declarando-se

como, foi Kelly Cyclone.

Ao contrário do que deveria ocorrer, todas as instâncias no momento em que esteve

em alta e em seu trágico fim, estavam a serviço de apontar suas incoerências sem levar

em conta o básico: ela era apenas uma mulher periférica, que também sofreu

feminicídio , com uma trajetória marcada por tragédias (que marcam a vida de muitas5

mulheres periféricas) mas, que infelizmente é mais lembrada por seu suposto

5 24H, Correio. Kelly Cyclone é assassinada no município de Lauro de Freitas. 2011. Disponível em:
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/kelly-cyclone-e-assassinada-no-municipio-de-lauro-de
freitas/#:~:text=Kelly%20Sales%20Silva%2C%20de%2022,na%20Regi%C3%A3o%20Metropolitana%2
0de%20Salvador.. Acesso em: 18 jan. 2021.
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envolvimento com tráfico, seu vestuário ou sua dança. Ainda merecemos relembrar que,

antes do ícone, da simbologia, da marca, ela foi uma mulher não-branca. Assim,

estamos novamente esquecendo dos seus desejos e vontades crendo que ela era fruto do

meio, e assim, boba ou leviana.

Por este motivo, faz-se necessário aqui, as observações de Sherry Ortner (2006)

acerca da agência dos indivíduos. A autora nos relembra que, toda agência é cultural e

historicamente construída, congregando além de relações familiares, relações de poder

na mesma medida. Todos os seres humanos possuem capacidade de agência, mas isso

tende a fluir de maneiras diferentes conforme o tempo e o espaço.

A autora pontua como, a agência é sempre distribuída de forma desigual, em

espectros de dominação e resistência. A resistência acaba por nos interessar mais, visto

as mulheres que estamos trabalhando nesta pesquisa. Diferenciando a agência de

projetos, da agência de poder ela também nos conta como tais estruturas são

indissociáveis. Na primeira, encontra-se a capacidade de habilidade de realizar e

executar nossos próprios projetos. Já a segunda, relaciona-se com a dominação e a

resistência.

A possibilidade de resistência é uma das partes mais nebulosas e,
obviamente, nem sempre percebida da estrutura, mas é, de todo modo,
parte da estrutura. Isto é verdade porque os atores subordinados nunca
são completamente destituídos de agência, exceto talvez nos contos de
fadas. (ORTNER, 2006: 68)

Sendo assim, entendendo grupos de mulheres negras periféricas vistas e postas em

situação de vulnerabilidade, não devemos pressupor ou supor que estas não possuem

agência – não só sobre seus corpos, mas de pensar e escolher performar as músicas e

ritos do pagode. Essa distorção de que grupos marginalizados não são agentes, talvez

esteja associada a um pensamento ultrapassado e academicista. Nessa pesquisa podemos

observar que, as diversas interfaces de presença feminina negra, existem a partir da

presença massiva e atuantes destas, dimensões de resistência em suas vidas (ora pela

necessidade de lazer, ora pela necessidade de obtenção de renda, ora pela religiosidade,

ora pela presença da família etc.).
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3.2.1 Lazer 

 

Agnes Mariano (2020) ao traçar a construção da baianidade nas letras de

canções traz a alegria, o sorriso como uma das maiores características do baiano. Ainda

que seja construído toda uma estereotipia que prejudica mulheres negras (ao acreditar

que nosso bom humor e simpatia seria uma oportunidade ao fácil acesso a nossos

corpos), não podemos negligenciar o quanto o sorriso e a alegria fazem parte do

cotidiano do baiano.

Ser alegre, ou seja, sentir-se bem, contente, satisfeito, expressar esse
prazer de viver e também ser capaz de contagiar os outros com estado
de Espírito animado, positivo, otimista é possivelmente reivindicado
como a principal característica do "jeito baiano" nas composições da
segunda metade do século XX. (MARIANO, 2019, pp. 142)

O samba, o pagode e o paredão são espaços de divertimento para pessoas pretas

e também para mulheres negras. Em diversos momentos da observação pode-se ver

mulheres negras nesses eventos alheias a demais preocupações e consumindo,

usufruindo daquele espaço apenas para sua alegria.

Sendo a maioria em quantidade nesses eventos, as mulheres negras – já

interseccionadas por outros tipos de opressão – tem nesses espaços momentos de

entretenimento puro, onde ao lado de outras mulheres podem dançar, se divertir e curtir

longe de preocupações.

Historicamente, aliado à religiosidade – em que o samba está presente – vemos

pessoas alegres em rodas de samba. Costumo dizer que ninguém fica triste numa roda

de samba ou em um paredão, porque até as músicas que machucam e ferem o coração,

possuem um lado ou mais irônico ou que convoca a felicidade, e a ação como nos

versos abaixo:

Ela tem sete maridos

Mas não pode se casar

Pombagira é Mulher

De domingo até segunda

Na boca de quem não presta
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Pombagira é vagabunda6

Sinto o canto da noite na boca do vento

Fazer a dança das flores no meu pensamento

Traz a pureza de um samba

Sentido, marcado de mágoas de amor

Um samba que mexe o corpo da gente

E o vento vadio embalando a flor 7

Em festa de paredão, minha presença te incomoda

Tenta me esculachar, tenta me botar pra fora

Prefiro ir pra pista que ficar contigo

Otário me perdeu, hoje eu dou pros seus amigos

Nem vem com esse papinho, que tu tá loucão, ó!

Aceita, eu tô na mídia! De você só tenho dó!

Mexeu com A Travestis! Coitado dele!

Se me agredir

É surra de bunda nele (surra)8

Mulheres negras de diversas idades, tem em letras como essas ritos de exaltação

e expressões claras de felicidade – comum ao samba e outras derivações –e momentos

de profunda alegria e gozo, fato observado nas cenas musicais. A alegria do baiano, e o

bem estar acaba impresso nas mulheres negras principalmente, ao compartilhar dos

valores da religiosidade, do ritmo, da dança estarem em comunhão com outras pessoas

pretas e também, outras mulheres. Katharina Doring (2018) já apontava esse espaço

como privilegiado:

Nesse sentido, as mulheres negras exercem um papel fundamental
pela preservação da memória encorpada e significante das
Comunidades Negras que passam de uma geração para outra: das
mulheres para as crianças, a experiência primordial no samba de roda
proporcionam o bem-estar no corpo, na alma da mulher, honrando a

8 Surra de Bunda Nele: a travestis. A Travestis. 2019. Disponível em:
https://www.letras.mus.br/a-travestis/surra-de-bunda-nele/. Acesso em: 05 set. 2020.

7 Sonho Meu: dona ivone lara. Dona Ivone Lara. Disponível em:
https://www.letras.mus.br/dona-ivone-lara/45566/. Acesso em: 05 set. 2020.

6 Na Boca de Quem Não Presta: pontos de umbanda. Pontos de Umbanda. Disponível em:
https://www.letras.mus.br/pontos-de-umbanda/na-boca-de-quem-nao-presta/. Acesso em: 05 set. 2020.
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memória nas células do povo negro, sua resistência aos padrões
corporais hegemônicos, brancos e adestrados e um destaque para a
expressão do feminino (DORING, 2019, pp. 29 in SANTANNA,
2019)

O samba assim, percorre um caminho de preservação da memória a partir de

uma atividade que dentre muitas funções é dedicada ao lazer e bem estar. Essa sem

dúvida é uma das maiores contribuições dos ritmos e das mulheres negras.

3.2.2 Espaço de Divertimento

Ao visitar os espaços entre os meses de novembro e fevereiro de 2019, o maior

critério era observar em que medida mulheres negras consomem o pagode, o samba e os

paredões como espaço de entretenimento e protagonismo, mesmo sendo ambientes de

intenso tensionamento social e repressão, como já observou Luiz Antônio Simas (2020):

A festa é espaço de subversão de cidadania negada inventou-se na rua
aldeia roubada dos gabinetes. Disciplinar a rua, ordenar o bloco,
domesticar os corpos, sequestrar alegria (prova dos nove) e enquadrar
a festa, por sua vez, foi a estratégia dos senhores do poder na maior
parte do tempo. Do embate entre atenção criadora e as intenções
castradoras, a cidade é um terreiro que disputa que pulsa na flagrante
oposição entre um conceito civilizatório elaborado exclusivamente a
partir do cânone ocidental (SIMAS, 2020, pp.122)

Um dos maiores aprendizados da pesquisa, foi observar como, as cenas musicais

congregam várias intersecções de mulheres diversas, e principalmente de mulheres

negras. Independente de idade, classe, relações familiares, religiosidade e outras

variáveis, o ritmo molda estas ao redor da dança, do movimento e de momentos de

diversão. A diversão é organizada em um misto de letra, ritmo e coletividade a partir de

laços de familiaridade momentâneos ou preexistentes, como já observados antes ao

analisar letras de músicas nas perspectivas de mulheres negras idosas (CERQUEIRA,

2017)9

9 [...] mulheres negras tecem redes fortificadas de apoio na contramão de posições e lugares ainda
perpetuados por anos, em construções discursivas diversas tendo por base uma de maior permeabilidade
na periferia: a música. De certa forma, a periferia é um espaço de socialização maior que as outras partes
da cidade, contribuindo a uma partilha diferenciada. Essa festividade periférica encontra na música e na
dança um solo fértil. (CERQUEIRA, 2017, p. 01)
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Uma das primeiras músicas cantadas por uma das entidades encarnadas durante

o Samba de Marujo “Foi nesse passo que eu sai da minha aldeia/Montado, no meu

cavalo com meu chapéu e laço/ Quando eu saí a minha mãe me abençoou” . Nessa10

cena, a principal combinação observada era entre religiosidade e diversão, associação

bastante diferente do que conhecemos das religiões judaico-cristãs - em grande parte

pautado na culpabilização com músicas mais reflexivas e lentas, como já observou

Tiago Pinto (2001) ao observar Igrejas neopentecostais.

O autor afirma que a música nesses cultos age como fundo para incentivar a

emoção (exaltação) e louvar Deus e o Espírito Santo. Já no candomblé, a música serve

como dramaturgia, sendo fator de orientação do rito. A música também expressa

temperamentos e características espirituais em cada toque para cada divindade. O samba

entoado, servia tanto para comunicar as mensagens de Exus, Pombagiras, Boiadeiros,

Caboclos a partir de suas letras, como veículo de passagem para a incorporação em

outros médiuns presentes, tanto como dança para os demais convidades.

As mulheres negras de todas as idades presentes neste evento, estavam divididas

entre funções relacionadas ao terreiro (limpeza/alimentação), as que estavam em transe

(e assim sambando e circulando pela festa) e as que estavam de fato sambando e

usufruindo da sonoridade. Porém esses limites não eram tão separados. Assim como as

mulheres que estavam na gestão eram pegas sambando também, as que estavam

usufruindo – a depender do nível de conhecimento e proximidade – também poderiam

em algum momento ajudar na gestão de maneiras mais simples (como organizar

cadeiras, repartir bebidas etc.).

Ainda que não necessariamente organizado em roda, havia uma tendência das

mulheres chamadas ao centro pelas entidades, sambarem em roda ou ao redor destes. O

riso estava bastante presente enquanto estas sambavam.

A segunda cena musical, o show de Aila Menezes, congregava as mulheres

negras em uma estrutura diferenciada, por ser abertamente um show. No início do show,

Aila dedicou um momento apenas para cantar músicas conhecidas pelos blocos afro de

Salvador, por tratar-se do Novembro Negro. Aila conseguiu misturar diversos ritmos

10 Em cantos da mata. 2011. Disponível em:
http://cantosdamata.blogspot.com/2011/05/reuniao-na-aldeia.html. Acesso em: 25 ago. 2020.
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durante seu show, tendo no samba de roda sua principal vertente inclusive para adaptar

outras músicas de pagode, funk e pop. O samba de roda é conceituado para Clécia

Queiroz (2018) como bifurcado em dois: o “chula” e o “corrido”:

Assumindo denominações diversas, conforme se apresenta nas
diferentes regiões do recôncavo, duas são, porém, as principais
modalidades agrupadas pelo dossiê IPHAN 4 sob nome "samba de
roda": o "corrido" e a "chula". O samba "corrido" como o próprio
nome sugere, mais rápido, versos curtos repetidos pelo couro em
resposta ao solista. Por sua vez, o "samba chula" é mais lento,
"amarrado" e tem uma estrutura musical mais elaborada. A principal
diferença entre os dois, entretanto, se refere ao canto e a dança, sendo
que o corrido é mais livre e não apresenta muitas regras. [...]
(QUEIRÓZ, 2018, pp.75 in SANTANNA, 2018)

Tendo em seus dançarinos apenas pessoas pretas, Aila dedicou momentos do

show para performar, como no momento em que dança e trocar afeto com sua dançarina

ao som desses versos: “ Me leva onde eu quero ir/ Cê sabe que eu adoro viajar em

você/ Mina assanhada, gostosa, safada/ Faz tudo se envolver”  . Nesse evento víamos11

mulheres negras curtindo o ambiente de formas diferentes. As mais jovens, estavam

próximas ao palco, dançando com movimentos mais parecidos com o funk. As mais

velhas estavam nos bares próximos, bebendo mais e também curtindo a música das

mesas que se encontravam.

No terceiro evento, o Samba no Bar Lulu.com que contou com as bandas Negros

de Fé e Viola de Doze, havia além de um interesse claro em divertir-se o

acompanhamento de familiares (sanguíneos ou por vizinhança) aliando os dois

interesses a cena. Contendo também mulheres negras de todas as idades, o samba

partido alto definido por Ari Lima (2016) como um ritmo pregresso ao que12

conhecemos hoje como pagode foi o mais tocado.

A banda Viola de Doze da região, ao chegar cantou algumas músicas autorais,

como “Tô Contente”, que assim diz: Viola de Doze foi bom você aparecer/Já faz muito

tempo que esperava alguém como você/Que faz diferente, O samba-de-roda/Pra gente,

12 “Pagode”: designava as reuniões promovidas por sambistas de “partido alto” - tipo de samba dançado
nos morros cariocas. Em roda, caracterizando-se por não haver dança enquanto se tira o canto, estrófico e
sem refrão. Depois de cada estrofe, um dos dançarinos dá duas voltas na roda terminado com a umbigada.
O que a recebe sai dançando e assim sucessivamente. (LIMA, 2016, pp: 63-68)

11 É possível conferir a performance da música nas redes sociais de Aila Menezes.
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pra gente . Enquanto a primeira banda, Negros de Fé estava tocando, as pessoas13

estiveram mais espalhadas, mas na participação da Viola de Doze, as mulheres foram a

frente. Na presença de mesas e cadeiras, ainda assim, as mulheres optaram por sambar

próximo ao palco. É possível notar então uma associação entre o que seria trabalho (já

que há uma organização financeira em torno do evento), familiaridade (já que as

famílias dos organizadores se faziam presente) e divertimento.

No Paredão do Jaburu, não haviam tantas mulheres negras presentes no evento,

havendo uma quantidade equivalente de mulheres brancas. A organização da festa – por

tratar-se de um aniversário de uma mulher negra de pele clara – era da sua família

contando com outras mulheres negras na gestão do evento. No entanto, organizar o

evento não as impedia de circular pelo ambiente ou dançar enquanto estivesse

cozinhando, bebendo, comendo ou interagindo com outras pessoas presentes.

Nesse evento, o samba tocado era mais o pago-funk em esquema de paredão,

além de outros ritmos como arrocha e funk. Um dos maiores nomes do pagode em

Salvador hoje, é O Poeta, codinome de John Ferreira, que têm numa de suas músicas

mais famosas os seguintes versos: Ela gosta do preto porque o preto faz direito/Te pega

de jeito, puxa o seu cabelo/Da tapa na sua bunda e lambe o teu corpo inteiro . Mesmo14

não dançando em roda, era observável como os gestos e movimentos de dança dos

homens eram extremamente diferentes em modos de performar, sendo mais comum a

dança de mulheres e homens juntos. O paredão pode ser definido a partir da

conceituação de ALMEIDA;MELO; VILAS BOAS (2019):

Nesse sentido, as produções do pagode baiano são consumidas de
modo massivo, viralizadas, e muitas vezes, produzidas nas periferias
de Salvador, onde carros populares comportam grandes caixas de som
e fazem o lazer da favela, o famoso paredão. (ALMEIDA;MELO;
VILAS BOAS, 2019, pp. 10)

Congregando mulheres de todas as idades, as mais velhas que estavam mais

concentradas com as atividades da casa, mesmo possuindo um jeito de andar bastante

14 Ela Gosta do Preto: o poeta. O Poeta. 2019. Disponível em:
https://www.letras.mus.br/o-poeta/ela-gosta-do-preto/. Acesso em: 25 ago. 2020.

13 Tô Contente: Viola de doze. Viola De Doze. Disponível em:
https://www.letras.mus.br/viola-de-doze/1805018/. Acesso em: 25 ago. 2020.

65



diferente das mais jovens e mais diferente ainda das crianças, também utilizavam o som

como fundo a sua própria alegria.

A última cena musical, realizada em fevereiro de 2020, no Paulilo Paredão,

localizado no bairro de Pernambués, possuía mulheres negras em todos os setores do

evento, da organização à produção musical passando pelo público. Como já é uma festa

amplamente difundida, acredita-se que os presentes ali iam ou como meio de diversão,

ou os ambulantes como meio de subsistência. Mas novamente, no segundo caso uma

coisa não excluía a outra.

Haviam mulheres negras gerindo barraquinhas de venda, mas era possível as ver

cantando, dançando e interagindo com as pessoas que chegavam como público. Por

haver muitas DJs negras, havia também um cuidado na seleção da música com outras

cantoras negras e LGBTQIA+ como A Dama, que possui um de seus sucessos a música

“Ai Pai, Pirraça” com os versos: Eu conheci um maloca gostoso/ Com uma pegada

diferenciada/Adoro quando ele me pega, me puxa/ Eu fico excitada .15

Contando com muito funk, brega-funk e pagode, a faixa de idade entre mulheres

negras que ia apenas como público era entre os vinte e trinta anos, fazendo com que os

jeitos de dançar estivessem mais próximos desses ritmos (como o quadradinho) que o

sambar em roda do primeiro caso.

Após a observação das cinco cenas, nota-se como ainda que associado a vetores

tão diferenciados, como a religiosidade, a família e a subsistência, o ritmo samba,

pagode e todas as suas derivações estão presentes na vida de pessoas pretas e de

mulheres principalmente. A grande notoriedade é, como conforme a idade é analisada,

mas diferente é a forma de dançar sendo as mais novas influenciadas pelos ritmos mais

em voga como o funk e o arrocha e as mais antigas com elementos do samba de roda,

sendo possível a coexistência de todos os ritmos (e assim de todas as danças) num

mesmo evento.

A autora Cathy Cohen traz em “Deviance and Resistance : A New Research

Agenda for the Study of Black Politics” (2004) as possibilidades de entender

15 Ai Pai Pirraça: a dama do pagode. A Dama do Pagode. Disponível em:
https://www.letras.mus.br/a-dama-do-pagode/ai-pai-pirraca/. Acesso em: 25 ago. 2020.
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comportamentos desviantes como mecanismos de resistência de pessoas pretas e outros

grupos estruturalmente subalternizados. A autora observa como, atos de resistência para

pessoas pretas já fazem parte da sua vida cotidiana sendo inclusive ignorados e não

reconhecidos como ações políticas concretas.

A partir da ideia de desvio, é sugerido uma análise mais ampla de forma a

entender níveis de agência de grupos marginalizados. Os estudos desviantes trariam

para as Ciências Sociais, novas formas de compreender grupos e tornarem visíveis suas

práticas de resistência, visando entender as diversas interações envolvidas na resistência

política. Esses mecanismos de resistência precisam de lentes específicas, já que se

encontram presas nas estruturas e nas instituições, limitando e restringindo

oportunidades para pessoas negras sobrando a estas apenas resistir. A ausência de poder

social, para a autora, já configura em si um comportamento desviante, dado a

necessidade de engajamento social desses grupos.

Considero além da própria historicidade do ritmo – por si só desviante – a

presença de mulheres negras no samba e no pagode um comportamento desviante e

construtor de identidade a partir da repressão e a resistência que percorre seus corpos de

qualquer modo, é interessante catalogar o lazer presente em práticas discursivas e

performativas do pagode como desviantes.

3.2.3 Dança

Lélia Gonzalez em um dos seus textos mais conhecidos “Racismo e Sexismo na

Cultura Brasileira” (1984) aponta as múltiplas dinâmicas que a mulher negra

(aparentemente uma passista) sente no carnaval. A mulher preta passa por diversos

câmbios de identidade sendo amada, ignorada e odiada a depender do que seu corpo

possa representar.

O mito que se trata de reencenar aqui, é o da democracia racial. E é
justamente no momento do rito carnavalesco que o mito é atualizado
com toda a sua força simbólica. E é nesse instante que a mulher negra
transforma-se única e exclusivamente na rainha, na “mulata deusa do
meu samba”, “que passa com graça/fazendo pirraça/fingindo
inocente/tirando o sossego da gente”. É nos desfiles das escolas de
primeiro grupo que a vemos em sua máxima exaltação. Ali, ela perde
seu anonimato e se transfigura na Cinderela do asfalto, adorada,
desejada, devorada pelo olhar dos príncipes altos e loiros, vindos de
terras distantes só para vê-la. Estes, por sua vez, tentam fixar sua
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imagem, estranhamente sedutora, em todos os seus detalhes
anatômicos; e os “flashes” se sucedem, como fogos de artifício
eletrônicos. (GONZALEZ, 1983, pp.228)

A presença de mulheres negras como dançarinas nos ritmos associados ao samba

é talvez a sua dimensão mais conhecida. Quase sempre sendo considerada só corpo – a

partir da sexualização dos movimentos e da própria iconografia criada sobre corpos

pretos – a figura da mulher negra, sorridente e remexendo as cadeiras é amplamente16 17

difundida.

É importante problematizar sim, como essas imagens distorcem expectativas e

perpetuam racismo e sexismo em corpos de mulheres negras, mas nas cenas observadas

em que o divertimento era a tônica principal, as danças – ainda que variam de

movimentação conforme a idade, o que será observado posteriormente – eram parte

indissociável do lazer das mulheres.

As dançarinas protagonizam o momento de sedução para o prazer
masculino no cenário musical do pagode. A ‘loira e morena do
Tchan’, em 1992, e a dançarina A Braba e a back vocal Índia Smith,
da banda La Fúria, na atualidade, são exemplos disso. Entretanto,
apesar da pouca notoriedade em relação às bandas comandadas por
homens, as baianas têm se proposto a produzir e investir neste ritmo.
(ALMEIDA;MELO;VILAS BOAS, 2019, pp. 05)

A dança é parte atuante do cenário do samba, do pagode e das festas de paredão,

sendo como já apontou Osmundo Pinho (2015) como parte de uma dimensão cômica,

ao simular gestos e movimentos. A citação acima, aponta que a dança serve a

sensualidade para com o sexo oposto, mas creio que essa dimensão é mais ampliada que

isto, afinal, considerar que dançar é apenas para o tesão masculino, ignora e diminui a

agência e o poder de controle de mulheres sobre seus corpos. É inclusive cruel destituir

novamente nós do nosso poder de liberdade, tão caro e historicamente negligenciado.

17 “Baiana é aquela que entra no samba/De qualquer maneira/Que mexe, remexe/Dá nó nas cadeiras/E
deixa a moçada com água na boca”. Falsa Baiana: João Gilberto. João Gilberto. Disponível em:
https://www.letras.mus.br/joao-gilberto/1225691/. Acesso em: 09 set. 2020.

16 De fato, os atributos físicos que caracterizam o negro, e mais particularmente a cor da pele, expressam
as representações que, historicamente, associam a essas características físicas atributos morais e/ou
intelectuais que vão corresponder, no espectro das tipificações sociais, àquilo que se instaura na dimensão
do distante, ou seja, àquilo que expressa o que está além do conjunto dos valores nos quais os indivíduos
se reconhecem. [...] Dessa forma, a rede de significações atribuiu ao corpo negro a significância daquilo
que é indesejável, inaceitável, por contraste com o corpo branco, parâmetro da auto-representação dos
indivíduos. (NOGUEIRA, 1998, p.46)
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Sabemos que dançar repercute sexualidades, mas reafirmo aqui que, a agência

do dançar faz parte do universo da periferia, sendo parte do cotidiano de mulheres

negras. Ao dialogar com mulheres negras, o discurso do “É impossível ficar parado”

alia-se não só a como nos relacionarmos com o ritmo – sempre bastante tocado – mas

acima disso, como nos relacionamos e construímos nossa sexualidade em comunidade.

Usar short curto, rebolar, ou dialogarmos a partir de chamamentos (apontados como

sexualizados) com outros homens na periferia admitem outras leituras possíveis. Nossa

sexualidade está impressa no respeito aos nossos corpos, respeito a nossa vontade sendo

uma instância alongada da nossa liberdade de corpo. Dançar ou utilizar roupas curtas

são uma extensão do que gostamos, ainda que nossos gostos também sejam construídos

socialmente.

O jogo da sedução – em todas suas possibilidades – é uma agência de festas de

samba, paredão e pagode. Sensualizar é parte da dança, parte do divertimento, o que não

repercute em nossos posicionamentos futuros. Ainda assim, as leituras machistas (feitas

em sua maioria por homens heterossexuais) não são de nossa responsabilidade. Assim, a

culpa é da estrutura, não da nossa agência em remexer para nos divertir, sendo para nós,

parte integrada da fruição da cena.

3.2.4 Lírica/ Composição

O samba, o pagode e atualmente as festas de paredão, nunca, deixaram de contar

com a presença de mulheres negras nas composições, nas letras e na vocalização das

composições. O samba de roda, por exemplo, sempre foi marcado pela presença de

mulheres que, além de performar a dança, chamavam para si a palavra, como

exemplificado por DORING (2018):

No samba de roda, percebe-se a participação ativa das sambadeiras,
personalidades fortes, que não temem se posicionar e tomar a palavra
no meio dos sambadores, o que indica que se manteve, em boa parte, o
sentido comunitário do samba de roda e um lugar de destaque para as
mulheres negras. (DORING, 2018, pp. 24 n SANTANNA, 2018)

Também conhecemos no partido alto e no samba carioca outras cantoras que

fizeram sucessos com composições próprias como Dona Ivone Lara, Clementina de

Jesus, Clara Nunes e Beth Carvalho. A produção extensiva de mulheres negras e não

brancas nesses campos, deriva-se principalmente de contextos familiares, em que, o
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samba esteve presente seja por religiosidade ou localidade e vivência na infância em

que, vocalizar cantos e letras compostos por elas ou já repetidos, era quase um caminho

inevitável.

Em contrapartida, essa extensa participação nas composições e no canto, ao

contrário das outras formas de consumo do samba, é bastante recente no pagode baiano.

Apesar de haver mulheres que tentaram cantar pagode, elas sempre eram boicotadas ou

levadas ao lugar de backing vocal ou dançarinas silenciando assim suas possibilidades

enunciativas. Esse lugar é bastante presente na trajetória de cantoras que hoje

despontam como cantoras de pagode e que em suas possibilidades cantam sobre

realidades e sexualidades femininas possíveis – como os enunciadores homens estão

sempre acostumados a fazer.

Em 2019, enviei a assessoria da cantora a partir das redes sociais “A Dama do

Pagode”, codinome de Allanah Sara (há época com 24 anos) para construção de um

artigo. Ao contar sua trajetória até onde encontra-se hoje, ela conta fazer exatamente

esse percurso:

Fui Backing vocal e dançarina, tenho 6 anos na música, mais apenas 1
ano e alguns meses como cantora! A banda surgiu através do sonho
que eu tinha em ser minha própria referência- minha força de vontade
fez com que eu fosse em busca de empresários, apesar de muitas
portas na cara, encontrei uma produtora que acreditou em mim,
confiou no meu potencial, projeto e tá fazendo tudo acontecer.

Esse movimento de mulheres cantando pagode é recente, indo na contramão do

resto do samba (formado e até hoje com expoentes femininas), mas isso não significa

que essas mulheres não possuem trajetórias nesses ritmos, quase sempre tentando

enunciar e sendo silenciadas ao aparecer na tela.

O artigo “Transformações Provocadas pela Presença de Mulheres Vocalistas na

Cena do Pagode Baiano” (ALMEIDA; MELO; VILAS BOAS, 2019) que aponta o

protagonismo de diversas mulheres atualmente no pagode, traz como exemplo a história

de Fernanda Maia, hoje uma das cantoras da banda Afrocidade:

Fernanda Maia, iniciou sua carreira musical na percussão e relatou o
quanto a reação das pessoas tende ao descrédito da força de uma
mulher percussionista, pressupondo que um homem faria melhor.
Somente após seis anos de Afrocidade, o grupo teve a ideia de fazer
uma música para ter uma mulher cantando e Fernanda foi desafiada a
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vencer o receio e as ideias de inferiorização e incapacidade
implantadas cotidianamente nas mulheres pela sociedade e,
finalmente, subir nos palcos para o público ouvir sua voz e não apenas
as suas batidas percussivas. (ALMEIDA; MELO; VILAS BOAS,
2019, pp. 10)

Mulheres negras tem trajetórias extensas e complexas no samba e no pagode –

nesse caso aqui baiano – mas não interpreto os atrasos em serem enunciadoras das suas

próprias histórias como um fracasso. Ao contrário, suas atuações sempre estiveram

presentes em todos os setores do ritmo, tendo na enunciação uma interface mais tardia.

Acredito que essa demora também esteja associada ao sexismo, visto que, as

letras de pagode baiano encontram-se em sua maioria calcadas na sexualidade. Ouvir

mulheres cantando sobre letras que não evidenciem o amor romântico assusta e enfurece

homens, assim como as cantoras de blues já o faziam. Ao contrário das outras

ramificações do samba, que mulheres cantam sobre doçuras, ou o funk carioca – que

temos mulheres cantando letras com temáticas sobre sexo há um tempo, o pagode

baiano só conseguiu esse feito (declaradamente) há aproximadamente cinco anos. Como

já observou Gloria Anzaldua (1980) uma mulher que escreve tem o poder, e quem tem o

poder é temido.

É injusto reduzir a presença feminina no pagode, samba e paredão a dança.

Observamos que, além de espaço de divertimento, as mulheres estão nesses ambientes

como enunciadoras, produtoras e compositoras. Ainda assim, o lugar da dança também

deve ter sua primazia, entendendo este como agente na trajetória de mulheres

periféricas. Ainda assim, também é possível observar outras funções em cada cena,

como apontaremos a seguir.,

3.3 “O Forno Aqui é Quente, mas também apertadinho”. Funções Exercidas por

Mulheres Negras em Eventos de Samba, Pagode e Paredão.

A presença de mulheres negras em cenas musicais de samba, pagode e paredão

além do divertimento e da dança congregam muitas funções. Ainda que uma parte

destas sejam repetidamente associadas ao que as mulheres executam na vida prática

(como cuidar e servir), nesses ambientes as mulheres não necessariamente sentem-se
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desconfortáveis. Para isto, conceituaremos gênero e logo em seguida os apontamentos

das observações.

Maria Lugones em “Rumo a Um Feminismo Descolonial” constrói e postula a

chamada Colonialidade de Gênero. O homem branco, sendo a expressão máxima do

sujeito agente e apto a decisões, viria seguido pela mulher branca, seu complemento,

que reproduz raça e capital por meio da passividade. Nessa categorização, povos

colonizados eram vistos com personalidade bestiais, promíscuas e pecaminosas. Sobre a

mulher colonizada, a autora observa que nós sequer somos vistas como mulheres, sendo

isoladas no sexo do gênero, e sendo assim, seres esvaziados na visão universalista.

Gênero, Classe e Raça são assim, constructos centrais do pensamento capitalista.

A propagação do ideário da mulher promíscua e pecaminosa também é de

extrema importância para análise, visto que, muito do que se pensa sobre a mulher no

pagode é que além da dança autorizar o acesso ao corpo, ela também já caracterizaria

uma experiência coletiva de mulheres tão singulares em outros setores da sua vida.

Mesmo afirmando que, o pagode utiliza de letras sexistas – e precisamos repensá-las – a

agência das mulheres ao dançar é apenas uma faceta das suas existências fazendo dessas

inferências rasas. E como aqui estamos provando, as mulheres no pagode estão muito

além da posição de apenas dançarinas.

Outra categorização de gênero é proposta por Rita Laura Segato (1998) que

associa a ancestralidade como participativa ao gênero. Defendendo o gênero como

instalado numa teia de relações e a partir da oposição, uma forma de alteridade ela

pontua como, a primeira cena que temos contato na vida social é a familiar,

extremamente marcada pela ordenação hierárquica do mundo.

Para a autora, há cinco instâncias associativas à formação do gênero. A primeira

delas seria o corpo biológico, seguido pela orientação sexual, a disposição sexual

(comportamento sexual propriamente dito), os papéis sociais de gênero e o gênero da

personalidade. Este último, pode ser definido como perto da noção de "santo" da cabeça

dos cultos afro-brasileiros, onde o gênero do santo atribuído à pessoa ("santo-homem"

ou "santo-mulher") confere atribuições a sua personalidade e temperamento. Sendo

mulher, negra e baiana é necessário observar todas as possibilidades (e cruzamentos)
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que interferem nas trocas que envolvem gênero e sexualidade, não esquecendo o quanto

em nossa territorialidade baiana isso também pode vir a nos atravessar.

A citação acima mostra mais uma vez que, a inseparabilidade entre raça, classe e

gênero é de extrema valia para perceber que muito do que pode existir em observações

na periferia está em outra esfera que não necessariamente cabe na teorização simples

dos estudos de gênero clássicos.

Uma das exemplificações disso por exemplo, é como ainda que o pagode precise

avançar em pautas de gênero – não autorizando necessariamente que homens possam

cantar impropérios e desrespeitos – esta não parece ser uma das grandes preocupações

das mulheres negras que, além de preocupar-se com os homens negros presentes nos

eventos – a partir da noção de comunidade, natural da periferia – também se concentram

no respeito enquanto ideia prática e não fixada nas alcunhas sexualizadas ou no

tamanho no short como já dito em outros momentos dessa pesquisa. Sendo assim, toda

construção subjetiva acerca do gênero na periferia perseguida nesta pesquisa pode não

corresponder com o que já tem sido repercutido principalmente em textos acadêmicos.

3.3.1 Funções Exercidas

A partir da observação das cenas musicais resumidas anteriormente, traçaremos

aqui algumas atividades e delinearemos algumas atuações possíveis de mulheres negras

em eventos de samba, pagode, paredões e outros.

O principal objetivo é entender se há de fato um protagonismo feminino nestes

ritmos, ou se eles atendem a uma conceituação já observada anteriormente por

Clebemilton Nascimento (2016) ao observar outros eventos e letras de pagode baiano,

como distanciadas de opinião sendo só corpo ou mergulhadas num ambiente de pura

hostilidade:

 Nessa representação, a mulher é vista como "o sexo", a partir de um
olhar que está centrada na genitália, reforçando o espaço do Pagode
como lugar hostil as mulheres e o seu corpo como sempre disponíveis
para apropriação. Dessa forma a mulher livre e independente que
frequenta o show de pagode será vista a partir desse prisma
interpretativo que delimita hierarquia de lugares sociais.
(NASCIMENTO, 2016,p.128).
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Permito aqui complementar o excerto acima, ao entender que, a participação de

mulheres negras em eventos desse tipo encontra-se invariavelmente relacionada a

diversos anseios que vão além do divertimento ou do culto ao corpo.

Nas cenas musicais observamos a multiplicidade de atividades desempenhadas

por mulheres negras, que vão de cantoras, a produtoras, cozinheiras, dançarinas,

ativistas e outras. Essas atividades conferem ao samba não só um protagonismo

feminino preto, mas associações sócio-históricas que vão além do que se pensa só do

samba de roda, mas inclusive dos paredões e pagode que Clebemilton Nascimento já

criticava.

A piriguete, figura presente nas leituras de Clebemilton Nascimento, é

classificada como fenômeno espetacularizado pela cultura do pagode gradualmente

quando se aproxima do funk:

 Essa espetacularização é uma dinâmica assentada na tradição local do
samba de roda, reapropriada e ressignificada nos grupos de pagode
atuais, que consiste no protagonismo de mulheres (fãs e adeptas no
show de pagode) Essa tendência verificada em algumas bandas que
surgiram nos últimos anos cuja característica principal é o
estreitamento do diálogo com a própria estrutura das Letras, ritmos e
coreografias típicas dos bailes funks do Rio de Janeiro
(NASCIMENTO, 2016, p. 134)

Acredito que essa afirmação possa ser lida com outras lentes. Ao supor que

homens espetacularizam corpos femininos também esquecemos da sua agência ,18

vontade e desejo de fazer parte daquele ambiente, usufruir aquele som e mobilizar seu

corpo, já que sensualidade também é existência identitária, como Audre Lorde já nos19

ensinava:

No caso das mulheres, isso se traduziu na supressão do erótico como
fonte de poder e informação em nossas vidas. Fomos ensinadas a
desconfiar desse recurso, que foi caluniado, insultado e desvalorizado
por pela sociedade ocidental. De um lado, a superficialidade do

19 Em grande medida, e para muitos agentes sociais, a dimensão mais perturbadora do pagode refere-se à
eleição da sexualidade, das relações de gênero e de representações sobre a mulher como um dos temas
principais. A violência policial, a identidade periférica ou favelada e o racismo também são temas
constantes [...] (PINHO, 2015, p. 223)

18 É importante salientar que empoderamento pode variar a depender do contexto social, variando de
grupo para grupo, sendo representado de maneira diferenciada e sugere que, empoderar - se tem relação
com determinados sistemas sociais e símbolos culturais, tem uma inter-relação com a capacidade de
agência, na reconfiguração de determinado contexto em que os indivíduos buscam através da agência
modificar dada realidade. (PEREIRA, 2018, p. 17)
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erótico foi fomentada como símbolo da inferioridade feminina; de
outro lado, as mulheres foram induzidas a sofrer e se sentirem
desprezíveis e suspeitas em virtude de sua existência. Daí é um
pequeno passo até a falsa crença de que, só pela supressão do erótico
de nossas vidas e consciências, podemos ser verdadeiramente fortes.
(LORDE, pp.13)

Além disso, o pagode também pode assumir um lirismo e um tom humorístico,

que é aditivado ao erotismo, como já apontou PINHO (2015):

Homens, no carnaval e no “pagode” dançando como mulheres, ou
melhor dizendo, como “putas” ou “negrinhas”, na linguagem popular
baiana, são uma constante cultural nesse contexto há várias gerações,
com um conteúdo humorístico, recentemente acrescentado por uma
dimensão erótica, ligada à performance espetacularizada dos
bailarinos das bandas.  (PINHO, 2015, pp. 226).

Ainda sobre tal dimensão performática, me ancoro nos pensamentos de autores

como Richard SCHECHENER (2002) e John DEWEY (1934), que compreendem

performances como comportamentos restaurados e produzidos involuntariamente, ainda

que sempre permeados por sentidos sociais.

A transformação de experiências em campo de ação expressiva é campo de

teorização para John Dewey (2010). Para o autor, no ato de expressão, aspectos do

ambiente que, de outro modo seriam meros canais facilitadores, tornam-se meios e

veículos. (DEWEY, 2010: 147). Ou seja, todo tipo de atividade expressiva deve levar

em consideração as agências do ambiente sendo o corpo também um veículo de

expressão. Observo que, é impossível passar incólume ao pagode baiano, havendo uma

necessidade de expressão que pode variar em diversos níveis levando em consideração

interseccionalidades de cada indivíduo.

Abaixo, delineio os três maiores campos de atuação das mulheres negras nas

cenas musicais visitadas, que conectam trajetórias nesses ambientes.

3.3.2 A Presença Familiar

Nas cenas musicais observadas, foi possível observar uma intensa presença de

mulheres negras acompanhadas de famílias inteiras, quase sempre cercada por outras

mulheres negras que mesmo ao estarem no mesmo ambiente, possuíam algum grau de

parentesco já estabelecido consanguineamente ou de outras redes de apoio e
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familiaridade (família de terreiro, vizinhança, universidade etc.), redes já apontadas por

bel hooks (1994):

Quando eu era criança algumas mulheres negras me amaram de forma
“incondicional”. Assim aprendi que o amor não precisa ser
conquistado. Elas me ensinaram que eu merecia ser amada; seu
carinho nutriu meu crescimento espiritual. (hooks,1994, p.11)

Na primeira cena musical, o Samba de Marujo, a própria ideia de familiaridade

era diluída no que se descreve ou não como família para este grupo de pessoas. No

candomblé, todos que compartilham da mesma casa – tendo ali seus processos

iniciatórios – compartilham assim de laços religiosos que equivalem a laços sanguíneos,

dado às experiências intimamente compartilhadas como já observou RABELO (2011)20

ao observar um ritual de bori. Esses laços perfazem inclusive a lógica da hierarquia

sanguínea (mãe, pai, irmãos, avós etc.). Havia no ambiente assim, as duas realidades

existindo: algumas pessoas possuem na sua família sanguínea também sua família de

santo; outras também tinham naquele espaço suas famílias consanguíneas como

visitantes do dia. A presença de crianças também chama atenção a partir do momento

que, algumas já compõem aquele ambiente como família, outras como visitantes.

As crianças circulavam com bastante propriedade pelo ambiente, e todes

presentes dedicavam algum momento a olhar, cuidar ou repreender (caso fosse

necessário) aquela criança. A quantidade de homens e mulheres no ambiente era

bastante equivalente, mas ainda assim, as mulheres negras presentes estavam em sua

maioria solteiras, com filhos, mas raramente na presença de maridos. Inclusive, vemos

essa estrutura repetir-se: avós, mães e filhas presentes, porém tive dificuldade de atribuir

a presença de parceiros afetivos – até por tratar-se de um ambiente religioso, em que

essas demonstrações de afeto acabam sendo diluídas em detrimento de outras

atividades.

20 Apesar desse seu caráter fechado, o bori não apresenta aos participantes qualquer informação nova à
qual já não tenham sido expostos no cotidiano da casa e durante as cerimônias públicas: expõe o caráter e
a forma das relações com pessoas e deuses, aponta para os principais circuitos de reciprocidade, operando
entre esses diferentes atores, e reforça a estrutura hierárquica do terreiro. Como iniciação, entretanto, a
questão não é transmitir conteúdos, mas posicionar: o bori situa os noviços nos circuitos de relação do
terreiro, abrindo-lhes um lugar, marcando sua posição tanto no espaço do terreiro quanto em seus corpos.
A preparação do corpo no bori (e depois, de forma mais dramática, na iniciação) posiciona o indivíduo
em um espaço de experiência e sociabilidade. (RABELO, 2011, pp.17)
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A segunda cena musical, o show de Aila Menezes, já inicia tendo a

familiaridade como um dos fatores observáveis. Ainda que o show fosse aberto ao

público, a cantora dividiu o palco com a irmã, que foi a DJ do evento anteriormente à

sua entrada. A organização era patrocinada pelo governo, e não parecia que havia

membros da mesma família nesta modalidade.

No entanto, na plateia era possível ver famílias inteiras. O Show não tinha tantas

crianças, mas nas mesas dos bares era possível observar a presença de famílias de

mulheres negras (pela semelhança física e pelos agrupamentos em que estavam

submetidos). Ainda assim, não podemos deixar de notar os abraços e o afeto entre

amigas presentes, o que também conformar relações de familiaridade como Audre

Lorde já comentava como uma atitude que além de revolucionária é redentora ,21

principalmente em um evento abertamente LGBTQ+. A faixa etária das mulheres

negras estava em torno dos vinte a trinta e cinco anos, exceto pelas mulheres nos bares,

possivelmente com mais de quarenta.

O show das Bandas Negro de Fé e Viola de Doze (terceira cena musical), tinham

a familiaridade como um dos cernes fundamentais. Organizado por dois primos, o

evento além de contar com suas famílias já entrelaçadas, possuía outras famílias

presentes em que mulheres negras eram membras. Os laços consanguíneos

misturavam-se a laços de vizinhança – ao atrair pessoas do bairro dado a organização de

pessoas da localidade. Além disso, o movimento social e a militância corroboram outro

tipo de familiaridade, ao propor o chamado “Te conheço de Vista” proveniente de

outros eventos e outras mobilizações sociais, que acabam por também gerar laços de

familiaridade e novas perspectivas como já apontou PACHECO (2013) ao analisar

afetividades de mulheres negras militantes:

A política foi um marcador importante na reorganização da trajetória
individual e afetiva das informantes. Isso se expressou em novas
elaborações das relações sociais e raciais por meio das tecnologias
racializadas do corpo. Essa reelaboração foi percebida a partir de uma
rede de significados que positivaram em vários contextos: o lazer, a
escola, as redes de amizade, um movimento social, religião, a estética,
o trabalho, as relações afetivas. (PACHECO, 2013, p. 175)

21 Para as mulheres, a necessidade e desejo de nutrir uma à outra não é patológica, mas sim redentora; e é
dentro desse conhecimento que nosso poder real é redescoberto. (LORDE, 27, pp. 27)
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O Show tinha a presença de muitas crianças, o que as deixava livres, dado a

possibilidade de família expandida: todas olhavam as filhas de todas (a maioria tinha

filhas meninas) e assim, multiplica-se o sentido de família. Essa relação de

familiaridade também esteve presente ao repartir bebidas e alimentos, no qual, até eu,

ganhei bebidas por conhecer a organização. A presença de mulheres negras retintas era

massivamente maior que qualquer outro grupo, e a maioria tinha em torno dos

cinquenta e sessenta anos, justificando etariamente a presença de filhas e netas.

Figura 6: Registro Pessoal.

No Paredão do Jaburu, não haviam tantas mulheres negras, mas a organização

em si era de mulheres negras de pele clara – ao menos por conhecimento da família, sei

que se identificam como pardas. A família organizou todo o evento, visto a própria

finalidade da reunião, um aniversário. Era engraçado comparar como a família inteira

parda possui grandes alianças, amizades e compartilham com muita tranquilidade o

espaço com pessoas fenotipicamente brancas (incluindo louras).

Essa familiaridade se dá principalmente por intersecções entre raça e classe, já

que todos são vizinhos cresceram juntos em um bairro popular de Salvador. Ou seja, são

pessoas brancas que congregam status financeiro semelhante e convivem com pessoas

pretas desmonetizadas por também serem. Angela Figueiredo (2012), ao estudar as
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classes médias negras, observa como esse processo deriva da ascensão de pessoas

negras, mas acima de tudo têm raiz histórica na própria construção do Brasil.

Parece que a questão mais específica revelada pelos estudos realizados
na Bahia, no que se refere à mobilidade social dos negros é, de fato, o
maior grau de "integração" dos negros à sociedade. Esta integração,
porém, pode ser interpretada como uma maior relação de dependência
e subordinação entre os negros baianos e a elite local, ou seja, o que
Azevedo denominou como acomodação recíproca pode ser entendido
como a legitimação da hierarquia racial estabelecida desde o período
colonial, em que cada grupo racial se acomodou aos seus respectivos
lugares na hierarquia social e na construção simbólica.
(FIGUEIREDO, 2012, pp. 24)

As mulheres negras da organização, estavam mais confinadas ao espaço da casa

– entre cozinha e sala – até por uma classificação etária (todas possuíam mais de

cinquenta anos, enquanto a aniversariante e os convidados no máximo trinta). Essas

mulheres tinham suas famílias inteiras ali, perpassando todos níveis de familiaridade e

acolhendo também os vizinhos e amigos dos parentes. Havia algumas crianças, que

eram filhos dos convidados, mas que também se inseriram ao ambiente e eram vistos

por todas presentes.

A última cena musical, o Paulilo Paredão, contava com um público bastante

misto – mas que ainda assim congregava negros de pele clara e retintos em sua maioria.

As mulheres negras presentes eram em sua maioria de no máximo trinta anos, exceto as

confinadas nas funções de vender/servir – como a proprietária do bar, ou as meninas que

vendiam geladinho etc -. Não havia muitas famílias inteiras, nem crianças, mas era

possível notar laços de familiaridade entre as pessoas ao congregar ambientes comuns,

como a universidade. Há uma aliança natural entre pessoas de grupos tidos como

subalternizados ao adentrar a universidade, ambiente tão hostil, como já observou

KILOMBA (2019):

Fazer essas perguntas é importante porque eu sempre me refiro aqui,
não é o local neutro. Ela é um espaço branco onde o privilégio de fato
tem sido negado para as pessoas negras. Historicamente, esse é um
espaço onde temos estado sem voz e onde acadêmicas/os brancas/os
têm desenvolvido discursos teóricos que informalmente nos
construíram como a/o outras/os inferior. (KILOMBA, 2019, pp. 50)

Abraços e demonstração de afetos caminhavam também lado a lado com beijos e

abraços mais intensos. Essa foi a cena que mais vi mulheres negras exercitando o amor
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afetivo/sexual, e entre elas próprias. A organização do evento é promovida por pessoas

não binárias pretas, diversificando e ampliando ainda mais as possibilidades de criação

de divertimento de e para pessoas pretas.

Sendo assim, observa-se que, as mulheres negras constroem redes de significado

a suas relações de afeto e família. A ideia familiar extrapola a conceituação de uma

família nuclear, centrada em mãe/pai/filho como já observou OYEWUMI (2004):

O que é a família nuclear? A família nuclear é uma família
generificada por excelência. Como uma casa unifamiliar, é centrada
em uma mulher subordinada, um marido patriarcal, e as filhas e filhos.
A estrutura da família, concebida como tendo uma unidade conjugal
no centro, presta-se à promoção do gênero como categoria natural e
inevitável, porque dentro desta família não existem categorias
transversais desprovidas dela. Em uma família generificada,
encabeçada pelo macho e com dois genitores, o homem chefe é
concebido como ganhador do pão, e o feminino está associado ao
doméstico e ao cuidado. (OYEWUMI, 2004, p.03)

Os laços dessas mulheres negras eram estabelecidos a partir de religiosidade,

militância, afeto momentâneo e classe. A conjunção de todos esses laços, promove

ambientes de resistência e congregação ultrapassando os limites do vínculo

afetivo/sexual que um parceire promoveria. Não podemos afirmar por cada caso em

particular, mas, por abandono ou terceirização, o afeto sexual o nos eventos em sua

maioria, acaba por dar vazão a afetos em comunidade, espalhando-se para todas as

possibilidades que ser família pode abarcar, fazendo da busca pelo amor algo22

descentrado do que se espera socialmente.

3.3.3 Relações com a Comida

A observação das cenas musicais, trouxe como uma das suas maiores surpresas,

como todos os eventos que envolvem samba, pagode e derivações contam com a

presença massiva de algum tipo de alimento, que pode estar sendo comercializado ou

não, ter algum significado explicado ou não, mas que não deixa de congregar o

ambiente e ter influência ativa das mulheres negras presentes.

22 O amor cura. Nossa recuperação está no ato e na arte de amar. [...] Muitas mulheres negras sentem que
em suas vidas existe pouco ou nenhum amor. Essa é uma de nossas verdades privadas que raramente é
discutida em público. Essa realidade é tão dolorosa que as mulheres negras raramente falam abertamente
sobre isso. (hooks, 1994, p.01)
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Na primeira cena musical, o Samba de Marujo, a comida e a bebida tinham

função mais que importante pois traduzia o evento ao olhar desconhecido, já que,

descreve bem o dono da festa e como sua congregação é e precisa ser. Marujos,

caboclos, boiadeiros e exus, são entidades mais próximas dos seres humanos

energeticamente, já que compartilham histórias de vivência terrena – que envolvem

bebida, afetos de toda ordem etc – diferindo por exemplo de orixás, que são ancestrais

representativos de forças da natureza, imprimindo a sua dança e seu gestual movimentos

das energias que representam. Por este motivo, festas como a que estive na observação

contam com bebidas alcoólicas diferente de outras festas de candomblé. As bebidas

alcoólicas variam em cores, formatos, quantidades etc. Havia de simples cervejas à

whiskies, vinhos e vodkas.

A comida contava em si uma história, já que eram servidos peixes fritos de tipos

diferenciados, acompanhados ou não de pirão de farinha de mandioca. Além disso,

também havia feijão fradinho, abará (bolinho de feijão cozido na folha de bananeira),

caruru (quiabo cortado e cozido em azeite de dendê). Todos esses alimentos congregam

significados específicos à religião.

 Uma importante função da comida também é de promover a
integração entre a comunidade dos terreiros e o público externo. [...]
todas as festas públicas, geralmente, se encerram com farta
distribuição das comidas sagradas para os presentes, em ampla
comunhão que busca fortalecer o axé da coletividade e de todos os se
dispuseram, adeptos ou não da religião, a comparecer ao festejo
(SIMAS, 2020, pp. 44)

Apesar de preparado e servido por homens e mulheres pretos em sua maioria

nesta cena, a própria hierarquização do candomblé organiza em si quem pode servir e

interagir com a comida que será servida aos convidados. Não havia uma diferença

espacial na comida (podendo ser degustada em todo espaço), mas havia uma distinção

quanto a bebida alcoólica, sendo reservada apenas a área externa. Todo o consumo era

gratuito durante a festa. As mulheres negras presentes dividiam-se entre as que estavam

cozinhando, servindo ou degustando, mas essas funções eram diluídas e alternadas

durante a festa.

Na segunda cena musical, o show de Aila Menezes, a presença de comida e

bebida possuía uma participação adjacente, sendo possível congregar o evento sem a

81



inserção de ambas. Isso deve-se também ao fato que o consumo dava-se de forma

remunerada. O evento era gratuito, o consumo não. Além disso, as formas de obtenção

destes podiam dar-se de formas diferenciadas e com preços diferentes (a partir dos bares

do espaço, os bares da região e os vendedores ambulantes).

As comidas eram diversas e variadas. Os ambulantes vendiam guloseimas em

pacotinhos como gomas de mascar, amendoim salgado e doce de banana. Já os bares ao

que pude ver serviam as chamadas comida de boteco: bolinhos fritos em maioria e

outros alimentos de derivação também afro-brasileira . Na entrada do evento, havia23

uma mulher negra de pele clara trajada como baiana, que comercializava acarajé e abará

– ambos bolinhos de feijão, sendo o primeiro frito e o segundo como anteriormente

citado, cozido.

As bebidas alcoólicas também tinham a possibilidade de serem vendidas em

ambos os ambientes, sendo a cerveja a mais consumida e comercializada. Não havia

distinção de ambientes para consumir comidas ou bebidas, além de que, nesta cena pude

notar mulheres negras tanto no consumo quanto na venda e produção.

A terceira cena musical, o Samba no bar de Lulu.com, também envolvia o

consumo de comida e bebida mediante pagamento, A única diferença é que mesmo com

pagamentos a preços populares, a vida em vizinhança fazia com que eventualmente,

uma mulher arcasse ou pagasse para outras.

Na parte de fora do evento, repetia-se a chamada comida de boteco (amendoim,

pastel, abará, ovo cozido, passarinha frita) e esta parte era gerida e vendida por uma

mulher fenotipicamente branca, em torno de trinta e cinco anos. Ela também

comercializa garrafas de cerveja e doses de licores. Na parte de dentro, onde ocorria de

fato o show estava sendo comercializado um balde cerveja com cinco latinhas de uma

cerveja de marca mais mundialmente difundida (e mais cara) que as do lado de fora. As

23  Inclusive porque, no caso do baiano, essa forma de adesão a baianidade frequentemente envolve a
publicização - o preparo, venda e consumo dos alimentos em locais públicos - e é comum a congregação
de pessoas conhecidas e desconhecidas, para confraternizações gastronômicas. Um modo poderoso
porque implica e compactua com a certa seleção e aquisição de alimentos, com a forma específica de
preparação e, assim, Com tudo o que isso implica: dispêndio monetário de tempo e escolhas de sabores e
suas consequências, vantajosa ou não, digestivas e nutricionais que terminam por influir em muitos
aspectos de vida. (MARIANO, 2019, pp.54)
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mulheres negras presentes na parte de dentro, estavam consumindo mais bebidas. Do

lado de fora, as pessoas que estavam comendo eram mais homens.

Os preços eram bastante acessíveis – cada alimento ou bebida nunca ultrapassa

dez reais individualmente. O balde de cerveja comercializado na parte de dentro era o

símbolo máximo da congregação, já que, ao comprar, as latas são repartidas. Como o

evento congregava pessoas do próprio bairro, acredito que a recusa da maioria das

pessoas a comida era a proximidade de alimentar-se em suas próprias residências.

Na quarta cena musical, no bairro do Jaburu na Ilha de Mar Grande, houve

diversos momentos em que a comida foi repartida entre o dia do evento. Inicialmente,

por tratar-se de um aniversário (gratuito) que iniciou em torno do meio dia, houve um

almoço. O almoço foi preparado pelas mulheres negras de pele clara pertencentes a

família da aniversariante. Elas traziam a comida da cozinha, e colocavam nas mesas da

sala para divisão dos presentes. A comida servida foi uma dobradinha (semelhante a

uma feijoada, porém com feijão branco além das carnes salgadas), com arroz branco e

salada de alface e tomate.

As bebidas variam. Tendo o espaço físico não necessariamente dividido,

possibilitando que os convidades pudessem comer onde quisessem, as latas de cerveja

estavam espalhadas pelo ambiente em caixas de isopor. Havia uma mesa com vodcas,

frutas e açúcar para a confecção da sua própria bebida.

Durante a noite, enquanto concentraram-se todes para cantar as felicitações de

aniversário de um dos presentes e a motivação do encontro que incluía familiares,

amigos e agregados . Foram servidos bolos, doces (brigadeiros de colher e enrolados)24

além de guloseimas como gomas ácidas. Acredito que esse foi o evento com maior

demanda de comida e bebida em relação à duração que ele percorreu. Apesar de haver

uma distinção entre quem confeccionava a refeição e quem comia, as margens para as

mulheres negras que estavam na produção não as impediu de degustar ou curtir a festa.

24 Uma das estratégias de pessoas de camada popular é valer-se dessas redes de ajuda que envolve

geralmente a vizinhança ou parentes fictícios, padrinho/madrinha, os quais substituem os pais biológicos

quando estes faltam ou quando estes necessitam de ajuda para esses membros familiares. (PACHECO,

2013, pp. 200)
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O último evento, o Paulilo Paredão, mesmo sendo gratuito tinha o consumo de

comidas e bebidas feitas mediante pagamento. Não havia uma distinção clara entre

espaço para refeições e bebidas e espaço para shows, ainda que houvesse um espaço

com mesas e cadeiras em que o consumo poderia ser mais apropriado.

A cena musical continha no mínimo cinco formas de compra de comida. O Bar

de Mainha, gerido por uma mulher negra e seu filho, comercializava bebidas alcoólicas

nesse dia. Havia duas barracas com vendedores diferentes em que uma delas

comercializava espetinhos de churrasco e outra caipirinha. Havia um casal de mulheres

negras que comercializava geladinhos alcoólicos e em algum momento pude ver um

rapaz negro vendendo abará. Acredito que assim como notei tantas, poderiam existir

outras tantas.

Como a sonoridade era um aspecto tão inescapável desse evento, todas as

mulheres negras e inclusive os demais grupos presentes nesta cena congregavam a

música como diversão além da obtenção de renda a partir da venda. Não notei nenhum

dos vendedores degustando seu próprio produto, mas acredito que isso seja devido a

necessidade de foco e disciplina nas atividades desempenhadas. Os vendedores

ambulantes são uma das atividades mais presentes no circuito cultural da cidade como

já apontou Agnes Mariano (2020):

Para atender a aglomeração de baianos e turistas que cada festa
popular seja sempre religiosa ou completamente profana gera,
forma-se temporariamente o Batalhão de vendedores ambulantes,
prestadores de serviços, pequenos, médias e grandes empresários que
encontram as mais diversas formas de lucrar com a festa, sofisticadas
e serviços de transporte, alimentação, indumentárias e principalmente
as atrações musicais. (MARIANO, 2019, pp. 103)

A partir da observação dessas cenas musicais, é possível observar como todas as

ocasiões listadas tinham na bebida uma participação relevante. A cerveja é amplamente

consumida por preços e qualidades diversas. Além disso, o espaço dado à comida tem

relevância e em sua maioria foi produzido por mulheres negras, mas que não há um

peso – ao menos expresso - acerca disso, já que as condições do evento tornam essa

atividade também divertida. Por fim, conseguimos traçar o tipo de alimento que está

presente nesses eventos: alguns alimentos de origem afro-brasileira (como o acarajé,

abará) que rompem com o caráter religioso pré-estabelecido tornando-se subsistência e

84



a chamada comida de bar ou de boteco, que além de congregar esses alimentos, incluem

frituras.

3.3.4 Gênero X Bebida Alcoólica

A presença de bebida alcoólica é um fator notável em todas as cenas musicais,

possuindo até algum tipo de relevância em algumas das cenas. Mas, a principal

diferença entre cada cena é o consumo feito a partir de uma análise de gênero de cada

evento.

Na primeira cena musical, um Samba de Marujo, como explicado no primeiro

capítulo, tem na presença de bebidas parte do seu ritual. Não tenho conhecimento se

outros eventos de candomblé contam com bebidas alcoólicas de forma tão deliberada

quanto samba de Marujos, Caboclos e Pombagiras. Assim como os anfitriões do evento,

o consumo de bebidas era bastante intenso, e como haviam muitas mulheres negras

presentes, estas bebiam em mesma proporção que os homens. Mesmo havendo outras

bebidas, as mulheres bebiam cerveja por serem a bebida de maior quantidade no evento.

A segunda cena contava com uma distinção etária evidente entre mulheres

negras consumindo bebidas. As mulheres mais velhas – que se encontravam nos bares

próximos – estavam bebendo cervejas. As mais novas na plateia praticamente não

bebiam, ou concentravam-se nas latinhas vendidas pelos ambientes. Ainda assim, não

me recordo de mulheres negras mais jovens consumindo alcoólicos com tanta

expressão. Os homens presentes – em maiorias público LGBTQI+– incrivelmente

também não estavam bebendo, era comum ver algumas pessoas bebendo água, fumando

cigarro ou comprando balas e chicletes. Imagino que talvez pelo horário do evento (18h)

muitos grupos optaram por comer e beber em algum bar da região ao fim do show, o

que também é comum para quem visita o Centro Histórico de Salvador.

Na terceira cena, as mulheres negras acima dos cinquenta anos eram maioria e o

consumo de bebidas era característico, sendo a cerveja a preferida. Servindo como

congregação e partilha, era comum mulheres enchendo os copos de suas colegas,

buscando bebidas no balcão e gerindo seus próprios gastos de consumo. Haviam
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pouquíssimos homens no evento, sendo estes filhos ou maridos das mulheres presentes

e bebendo em coletividade com elas.

No Paredão do Jaburu, também haviam muitas mulheres bebendo, mudando

talvez a modalidade de cada drinque. As mulheres negras – talvez por serem jovens (na

faixa dos trinta anos) e estarem na companhia de outras mulheres brancas, adicionando

um componente de compartilhamento de classe – bebiam gin, bebidas de vodka com

frutas e outras bebidas ‘quentes’. As mulheres negras mais jovens ainda – em torno dos

vinte, vinte e cinco – bebiam cerveja na companhia dos homens de todas as idades e das

mulheres mais velhas. Creio que a faixa etária de mulheres que mais tinha proximidade

com mulheres brancas, era a que mais se distanciava das cervejas. A cerveja congregava

sem dúvida os homens e as mulheres mais velhas ou um pouco mais jovens que a

maioria das mulheres presentes.

Figura 7. Fonte: Acervo Pessoal.
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A última cena, o Paulilo Paredão, era a mais diversa em relação às bebidas. Por

praticamente não conter homens heterossexuais presentes, a divisão entre tipos de

bebida era entre mulheres (cis e trans), não binários e homens (em sua maioria

homossexuais). O primeiro grupo, além da cerveja, também bebiam as bebidas vendidas

em copos (como caipirinha), além de degustar os geladinhos alcoólicos. Já o segundo

grupo estava mais concentrado na cerveja. Retomo que, todas essas classificações são

feitas por mim e meu olhar de mulher negra heterossexual, crendo inclusive que, este

evento continha mais pessoas que ao serem perguntadas, poderiam se classificarem

como LGBTQIA+.

Foi possível observar que, nos eventos que haviam mais mulheres que homens,

as mulheres bebiam em mesma quantidade ou em quantidade superior aos homens. Em

eventos mais diversos em gênero, a diferenciação fica por conta do tipo de bebida que é

degustada. Locais formatados por mulheres mais velhas, há uma predominância pela

cerveja, enquanto eventos de mulheres mais novas há uma abertura para destilados,

sendo confirmada essa característica nas cenas musicais que continham os dois grupos.

É interessante observar como as mulheres sentem-se confortáveis a exercer um

padrão de feminilidade bastante diferente do que o Feminismo Branco tentou imprimir

no passado, ou ainda que se espera da fragilidade feminina. Como já dito anteriormente,

a gestão entre comprar, consumir e dividir sua própria bebida confere a mulheres negras

uma liberdade em algum nível. Contrariando o que vemos em eventos de outros ritmos,

que os homens bebem e as mulheres não necessariamente, nos eventos de pagode as

mulheres bebem e inclusive mais que estes. Assim, estamos novamente repensando o

que seria um feminino negro na periferia.

A presença de mulheres está atrelada a funções como comida, bebida e união

familiar. Em todas as cenas musicais, esses fatores estavam presentes. A partir das

observações das cinco cenas musicais, e da escrita dos diários de campo, construímos

duas tabelas apontando semelhanças e diferenças entre estas. As tabelas de semelhança

foram citadas até aqui no capítulo a seguir apontaremos as diferenças, interpretadas

enquanto variáveis a partir da Interseccionalidade.

.
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4. BICHA FOVEIRA, QUE GOSTA DE CORRER PERIGO”:
TRABALHO, ORGANIZAÇÃO E GERAÇÃO EM CENAS
MUSICAIS DE PAGODE E SAMBA

As cenas musicais de pagode e paredão são lugares de participação e

protagonismo das mulheres negras da periferia de Salvador pois é ali que, além do lazer,

se congregam diversas facetas das suas trajetórias como a religiosidade, a subsistência

econômica, o pertencimento familiar e o encontro inter-geracional entre essas mulheres.

Neste capítulo abordaremos o Pensamento Interseccional, conceito pensado,

proposto e aplicado por e para Mulheres Negras. A partir dele, articulamos fatores

observados nas cenas musicais com as articulações vividas por mulheres negras

periféricas no dia-a-dia. Na seção um, reuniremos algumas autoras que já trouxeram

contribuições sobre o tema, que foram de extrema importância em toda escrita do texto.

No segundo subtópico, falaremos sobre uma problemática observada no samba,

pagode e derivados: a presença de pessoas brancas em um ritmo de ancestralidade

africana. Analisaremos essa faceta a partir da gestão e organização das cenas musicais

visitadas, e discutimos brevemente se eventos desses ritmos geram mobilidade social

para pessoas pretas.

Na terceira parte, lançamos holofotes para os cruzamentos geracionais

observados nas cenas. Articulando elementos como jeito de dançar, demonstrações

públicas de afeto, vestimentas e aparelhos eletrônicos, pontuamos como isso flui e se

modifica conforme a idade avança em mulheres negras.

4.1 “Empoderada, cantora, compositora, empresária, preta e favelada: Vim ao

mundo para operar onde eu quiser”: Pensamento Interseccional

Mulheres negras que frequentam festas de samba, pagode e paredão trazem em

si, diversas facetas identitárias. Raça, classe, gênero, geração são de extrema

importância para analisar suas posicionalidades em cada cena musical. Entenderemos

primeiramente de que forma organiza-se o Pensamento Interseccional.
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Para pensarmos um território afetivo que envolve o pagode, necessitamos assim,

produzir teorizações a partir da vida cotidiana (hooks, 1994). Me associo inicialmente,

aos Feminismos Negros e as suas teorizações acerca de experiências de mulheres negras

na produção de conhecimento.

A posicionalidade de outsider-within, algo como forasteira de dentro,

evidenciada por Patrícia Hill Collins (2016) nos interpela nessa pesquisa, visto a

necessidade desse olhar privilegiado entre periferia e academia, para a partir disto,

pensarmos a sociedade em que estamos inseridas.

Para isso, utilizaremos a Interseccionalidade proposta pela jurista Kimberle

Crenshaw (2004) como forma a entender dinâmicas de racismo, sexismo e classe

articuladas. Houria Bouteldja (2016) resume de forma magistral o que o Pensamento

Interseccional pode fazer por todas nós para além do pensamento amplamente difundido

(e errôneo) de somatório de opressões:

O uso que me parece mais legítimo [das interseccionalidades] é aquele
que consiste, para as vítimas de opressões múltiplas, em pensar e
analisar sua condição. Eu penso evidentemente sobre o uso que
fizeram as mulheres negras norte-americanas para dar valor, diante da
justiça, ao fato de que elas não poderiam ser tratadas da forma como
tratamos os Brancos, as Brancas ou os homens negros, por causa do
cruzamento de suas opressões. Eu penso igualmente no uso teórico
que fazem certas militantes negras ou chicanas para fornecer
ferramentas de compreensão para as lutas políticas. (BOUTELDJA,
2016: 06)

A partir desse trajeto de tornar práticas cotidianas e lutas políticas pautas

acadêmicas, pensamos para esta pesquisa, entender de que maneira o racismo e o

sexismo articulam-se. Grada Kilomba (2019) tem versado sobre o quanto é necessário

entender ambos os processos como articulados, mas não paralelos.

Pode-se argumentar que, como processos, o racismo e o sexismo são
semelhantes pois ambos constroem ideologicamente o senso comum
através da referência às diferenças "naturais" e "biológicas". No
entanto, não podemos entender de modo mecânico o gênero e a
opressão racial como paralelos porque ambos aspectos afetam e
posicionam grupos de pessoas de forma diferente e no caso das
mulheres negras, eles se entrelaçam. (KILOMBA, 2019:100)
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Cecília Sardenberg (2004) nos ensina acerca das Interseccionalidades a partir de um

caleidoscópio de gênero – que ao associar gênero, raça, etnia e idade como prismas

sociais que estão sempre espelhadas em tempos e espaços sociais. O Racismo e o

Sexismo são processos que se auto entremeiam, determinando classes e mobilizações

políticas. Para a autora, o sexo seria um status cientifico, a raça como um conceito

sociológico e a etnia – baseada em discursos históricos. Para ela, pensar gênero de

forma solitária só tende a distorcer a análise da realidade.

Na ausência de um espaço que organize tantos processos e tantas dinâmicas

subjetivas, o pagode é um espaço de construção de subjetividade mesmo com suas letras

duvidosas e polêmicas. Existe muito mais profundidade em seus eventos do que a

mídia, as letras ou as performances possam dar conta. Analisaremos nesse capítulos as

interfaces de trabalho (gestão e organização) além de apontamentos acerca da geração.

4.2  “Mas eu catei o malote, nota de cem, ai que delícia!” Raça, Classe e Gestão

em Eventos de Samba, Pagode e Paredão.

Cenas Musicais de Samba, Pagode e Paredão geram subsistência para mulheres

negras. Ainda que não necessariamente concentradas na organização dos eventos, é

observável a presença de mulheres na venda informal, como cantoras, como backing

vocals e como dançarinas. É necessário admitir que, mesmo longe do esperado, esses

espaços geram renda à mulheres negras periféricas. Ainda assim, há (e sempre houve)

uma apropriação ferrenha do ritmo por pessoas brancas, que ao fim, lucram muito mais

com os ritmos.

Ângela Figueiredo já observou como a música foi e continua sendo – aliada ao

futebol – um dos poucos terrenos de mobilidade para pessoas pretas . Quando25

observamos a trajetória de homens e mulheres negras na música, vemos sequências

repetidas de preterimento cultural, tornando enunciadoras brancas a face do sucesso,

vocalizando textos e sons produzidos pela cultura negra.

25 É consensual a percepção de que alguns espaços do mercado de trabalho têm se constituído em áreas
mais fáceis para a ascensão social dos negros, a exemplo do esporte e da música, embora estas atividades
reservem poucos lugares para os aspirantes à mobilidade. Os estudos sobre ascensão social, status e
prestígio apontam para a importância da educação no processo de mobilidade dos grupos e/ou
indivíduos, principalmente para a população negra. (FIGUEIREDO, 2012, pp. 99)
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Ainda assim, o samba, o pagode, os paredões possuem grande participação de

pessoas negras e através deste espaço, vemos atividades de busca de obtenção de renda

financeira, sendo estes espaços um momento que alia diversão e trabalho. Obviamente,

não estamos aqui dizendo que esses trabalhos são mais leves por serem realizados em

festas. Ao contrário, o trabalho manual, as vendas e outras atividades ainda que

promovam um espaço majoritariamente preto, acabam gerando pouca ou nenhuma

mobilidade social para estas pessoas, sendo inclusive extremamente cansativos e

demandantes.

Ao congregar uma cena musical destes ritmos, vemos pessoas negras em todos

os postos de atividade (de ambulantes a cantores, passando por dançarinas, vendedores

e agentes de limpeza). Assim, também vemos mulheres pretas nessas atividades, tendo

nos serviços de venda e limpeza um território quase que majoritário. Logicamente, esta

análise encontra-se focalizada nas diversas interseccionalidades que o samba e suas

ramificações possuem. Por exemplo, o samba de roda e o partido alto possuem muitas

enunciadoras mulheres não brancas, já o pagode e os paredões baianos congregam de

muitos enunciadores negros, sendo o movimento de mulheres cantoras relativamente

recente.

As atividades citadas como de maioria feminina, não são uma exclusividade do

samba, mas um traço da própria realidade excludente (que interseccionalmente diminui

oportunidade para mulheres negras por classe, raça, gênero e outras) ao delegar para

estas trabalhos subalternizados, mas que ainda assim são perseguidos visto a

necessidade de obtenção de renda. Essa em si é uma continuidade histórica, como já

observava Ruth Landes no séc XX:

Por todos os cantos havia pretas de saias e torsos coloridos e blusas
brancas que refletiam a luz do sol. Eram, em geral, mulheres velhas,
na aparência robusta, confiantes em si mesmas, profundamente
interessadas no trabalho do momento. Geriam açougues, quitandas,
balcões de doces e frutas e as barracas onde se vendiam especiarias,
sabão, contas e outras especialidades vindas da costa ocidental da
África. (LANDES, 1967, p. 22)
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Nas cenas musicais observadas, vimos alguns exemplos de como há participação

de mulheres negras nessas atividades nas cenas musicais observadas a partir de uma

associação entre raça e organização dos eventos.

4.2.1 Raça X Classe X Organização

Nas cenas musicais, um dos fatores nos chamou atenção: a presença de pessoas

negras na plateia, não repercute na presença de pessoas negras na organização dos

eventos. Além disso, os poucos eventos organizados por pessoas negras, estão nas

trincheiras da resistência, sendo a obtenção de renda de caráter de subsistência e/ou

filantrópico/solidário.

O Samba de Marujo possui uma organização em maioria preta – babalorixá, sua

família sanguínea e sua família religiosa – sendo um evento de pessoas pretas por

excelência. Dado a simplicidade do evento, e as suas reais intenções, não havia uma

necessidade de obtenção de renda, já que os maiores ganhos ali relacionados se

encontram na ordem religiosa e em progressão pessoal. Mesmo com dinheiro envolvido

na produção, ornamentação, alimentação e deslocamento dos convidados, o caráter

monetário do evento passa bem longe de suas intencionalidades, mesmo que, haja sim

pessoas que possam estar lucrando com aquele momento.

A segunda cena musical, o Baile de Todas as Cores comandado por Aila

Menezes é uma parceria com o edital “Pelô da Bahia” promovido pelo Governo do26

Estado e o Centro de Culturas Populares e Identitárias sendo realizado no Centro

Histórico de Salvador. Iniciado suas edições mensais em maio de 2019, o evento é

gratuito, mas os repasses estão sendo feitos por outra instância – no caso o Governo do

Estado. Observei que algumas pessoas da produção de Aila são brancas, ainda que a

banda e dançarinos sejam em sua maioria negros.

26Informações coletadas em:
http://www.centrodeculturas.ba.gov.br/modules/extcal/event.php?event=2974
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Figura 8. Instagram - Aila Menezes

O terceiro evento, foi organizado pela família do falecido bailarino Augusto

Omolú, já conhecido por alguns projetos sociais na cidade de Salvador. Formada por

pessoas negras retintas em sua maioria, no próprio discurso do organizador durante

minha observação, no qual ele fez questão de evidenciar que aquele evento era “um

encontro de amigos” que visava a organização de um samba junino, como em outrora

era hábito em nosso bairro. O valor quase simbólico de cinco reais, segundo a

organização, teria esta função. Além disso, os cantores do Viola de Doze ao serem

chamados a tocar também divulgaram um pouco do seu projeto social, o Violinha Boa,

que constrói instrumentos musicais para crianças. Observamos assim que, tanto a
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obtenção de renda quanto o caráter do evento está destinado a produzir novos eventos,

novas iniciativas ou a permanência de projetos para comunidade.

Bell hooks (1994) já apontou como, o processo de nomeação e teorização de

práticas é bastante recente a pessoas negras, sendo estas acostumadas ao enfrentamento

direto dos problemas (o que também é afirmado por Clenora Hudson-Weems). Ao

analisar essa segunda cena, tinha a sensação que, além da importância de uma

devolutiva à comunidade (a partir de projetos sociais e de lazer) há uma justificativa

muito marcada de como o dinheiro tem sido investido, de forma a dirimir possíveis

cobranças e acusações injustas.

No Paredão do Jaburu, por se tratar de um aniversário, é um pouco semelhante

ao primeiro caso. Não havia uma intencionalidade monetária por trás do evento, exceto

a celebração de mais um ano de vida da anfitriã. Promovido por uma família de pessoas

negras de pele clara, tudo presente no evento era de uso público, dos alimentos ao

espaço. Assim, o esforço de produção da família estava a serviço da partilha destes com

os convidados.

Por fim, Paulilo Paredão também era um evento gratuito – apenas o consumo era

feito a partir do bar e de ambulantes – e organizado por pessoas pretas. A organização

do Paulilo Paredão, o próprio Bar de Mainha são ambos pensados e geridos por pessoas

negras. Como a cena musical já possui uma pequena inserção nas mídias sociais – sendo

realizadas em versões que cobram ingresso em outros espaços e casas de Salvador

famosas– creio que em outras edições haja um retorno financeiro mais efetivo. Não era

o caso desta.

Podemos concluir que, a partir dos cinco exemplos observados, a obtenção de

renda não é uma das finalidades de nenhuma das cenas citadas. Variando entre

aniversario, religiosidade e filantropia, nenhum dos eventos promoveu mobilidade de

classe para pessoas pretas exceto ‘prestígio’ e ‘notoriedade’. Ao tornarem-se notórios, a

ideia de ampliar os escopos de interação – por apoio governamental, convidados,

divulgação de projetos ou por mídias digitais – a obtenção de renda parece ser um sonho

ainda em processo. Vale citar que, o único evento desta safra financiado conta com uma

mulher branca como enunciadora.
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Essa observação vai de encontro ao que observamos no tópico anterior: Ainda

que nenhum dos eventos possua um retorno financeiro efetivo, é nesses espaços que

mulheres negras estão comercializando quitutes e outras mercadorias para sua

subsistência, ainda que de forma notadamente precária e com pouca perspectiva.

4.2.2 Embranquecimento?

Seria de imensa irresponsabilidade não apontar as vias de embranquecimento

que o samba, o pagode e derivados tem passado historicamente nessa pesquisa. O tópico

anterior nos mostra como o único projeto financiado por um órgão de fomento à cultura

era de uma mulher branca – cantando samba.

Parece-me que, menos que uma inversão social, o que ocorre, na
verdade, é uma divisão, ou melhor, uma definição clara de poder,
definição que nada mais é do que uma reprodução do tipo de poder
exercido pela sociedade dominante fora das escolas de samba. Aos
negros caberia parte técnica, sambar propriamente dito; aos brancos, a
direção, o controle. (RODRIGUES, 1984:11)

Ana Maria Rodrigues (1984) em seu livro “Samba Negro, Espoliação Branca” já

notava os processos de embranquecimento das escolas de samba entre os anos setenta e

oitenta. Ela afirma como, essa mentalidade de negros na parte técnica e brancos no

controle e na gestão, já era presente a partir de uma citação escolhida por ela de Agenor

de Oliveira, o Cartola, grande músico e compositor de samba:

Algumas vezes, há alguns brancos que são aproveitáveis, outros não.
Eu acho importante, por exemplo, que exista na Mangueira e noutra
escola qualquer, um doutor, um advogado, um contabilista, mas
porque o samba progrediu tanto então precisa de gente que tenha
capacidade de tomar conta, mas não para mandar nos verdadeiros
sambistas. Por exemplo, aqui no morro, nós temos algumas pessoas
que têm algum estudo, sem dúvida,, mas a maioria não tem. Tem o
curso primário e muito mal. Então, como botar uma Mangueira que
fatura agora uma fortuna por ano, entregar nas mãos de quem não sabe
contar, quem não sabe. Enfim, é preciso que tenha alguém que saiba,
mas nesse setor só. (RODRIGUES, 1984:11)

Ainda que essa citação tenha sido dita em 1976, como é indicado no livro, temo

que, o pensamento coletivo em torno destes ritmos tenha ficado parado nos anos setenta.

Ao mesmo tempo que, reconhecemos que o movimento de pessoas negras gestoras é

muito recente, é violento que em uma das poucas vias de ancestralidade também
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sejamos espoliados. Isso é bastante comum ainda quando falamos do samba e vemos as

escolas de samba na televisão em fevereiro.

Ao mesmo tempo, como todo ritmo, ao tornar se mecanismo de mercado, o

pagode baiano consegue se dissipar e embranquecer, mas sem perder suas raízes na

periferia, sendo a mudança das letras um fator crucial para o embranquecimento. O que

nos leva a um dilema: se Léo Santana convida o Maestro para seu ensaio de verão (para

suas audiências embranquecidas), como Léo Santana ascende socialmente e o Maestro

continua no paredão de bairro É simples. Leo Santana retirou o sexo de suas letras,

mostrando mais uma vez que, é assim que se ganha dinheiro. Ao embranquecer o

pagode começa a falar de festas, de farra, mas não de sexo.

Isso não é um problema, já que as bandas de maior alcance inclusive começaram

a cantar músicas sobre a exaltação da mulher e do corpo feminino (Psirico, Parangolé).

Isso é de extremo avanço. Mas não podemos deixar de mencionar como esse avanço só

vem a partir da "pureza" do ritmo, das audiências brancas e dos cachês patrocinados. A

realidade da rua é outra. Falar do sexo enquanto parte do cotidiano é para as audiências

periféricas. O agrado das audiências brancas vem pela pureza da letra. Mas ainda

sabemos que mesmo um interlocutor negro colocando seu corpo para representação, as

grandes corporações e organizações são de pessoas brancas.

Inclusive o ritmo é um dos poucos que mantém e se desenvolve quase que

exclusivamente pela internet. Não me recordo de comprar um CD de pagode ou de

pagar por uma música em algum aplicativo de streaming. Todos os eventos são

difundidos nas redes sociais, e agora com a pandemia na ausência de shows, lives e

singles não pararam de pipocar pela conexão do ritmo com a internet. Nem todos os

ritmos atravessaram bem essa transição. Mas isso também é contextual, o pagode está

majoritariamente na internet pois assim não precisa limpar-se para atingir as audiências

para atingir o dinheiro branco.

Nas cenas musicais observadas, vemos como quanto mais próximo do samba de

roda menos pessoas brancas estão presentes. O show de Aila Menezes inclusive, sendo

uma cantora branca financiada, era o que mais tinha pessoas brancas. Paulilo Paredão e
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Jaburu vêm logo em sequência. No Samba de Caboclo e no bar de Lulu sequer consigo

me lembrar de pessoas brancas em quantidade relevante.

Fora da época dos ensaios de verão, as dinâmicas podem até se inverter, mas, os

grandes nomes do pagode baiano como Harmonia do Samba, Léo Santana estão mais

conectados a outras audiências e isso repercute diretamente em suas letras e na

sonoridade – bastante distante do samba de roda. O caráter “periférico” é substituído

por uma roupagem mais clean a músicas de samba de roda ou a novas músicas que não

falam de sexualidade.

O pagode ainda que tenha um público preto e sua história baseada na resistência

negra, enquanto mecanismo de mercado gera lucro e bons frutos para pessoas brancas.

Eventos de pessoas pretas, ainda servem ao divertimento ou a projetos solidários

restando como resultado lógico, pouca geração de capital financeiro.

4.3 “Breca Novinha no Grau”. Cruzamentos geracionais em Festas de Samba,

Pagode e Paredão.

Cenas Musicais de Samba, Pagode e Paredão congregam grupos de mulheres

negras de idades diferentes. Ainda que haja uma primazia de mulheres jovens, estas

encontram-se na presença de outras mais velhas, evidenciando o que já apontamos

anteriormente: a presença familiar nesses eventos. Delinearemos aqui de que forma a

idade das mulheres acaba por influenciar na composição das cenas musicais a partir do

jeito de dançar, do uso de aparelhos eletrônicos, da afetividade e da vestimenta.

Todos os indicadores (como sexo, idade e cor) estão inscritos no corpo assim

como gênero, geração e etnia. A classe, ao contrário destes, refere-se apenas ao social,

como observado por Alda Motta (1999). A autora questiona o alcance político das

classes sociais, que ocorre por duas vias: primeiramente o abandono teórico para

posteriormente a aceitação de outros sujeitos teóricos.

Ao iniciar seus apontamentos acerca de idade e geração, é observado que para os

idosos as relações de gênero são constitutivas de sua idade geracional. Idade e geração

são assim, marcos de relação de poder e organizadores da vida social. O

reconhecimento da geração é mostrado como reconhecido em projeção coletiva,

construindo culturas e mudanças políticas. Sendo assim, ser jovem ou ser velho são
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condições vividas segundo classe e gênero, e altamente interferidas pelo Estado, que

define políticas de inclusão e exclusão com base na classificação etária.

A velhice é postulada como uma condição sexuada e de classe e também objeto

de um discurso ambíguo entre protecionismo e temor. A velhice é vivida de forma

diferente para as mulheres, já que significa socialmente maior repressão social e sexual,

além de domesticidade. A depender da classe social, ser velho constrói condições de

extrema pobreza, marcado pela solidão e pela perda da condição social. Para outros,

pode significar liberdade, novas experiências e atividades fora do âmbito familiar.

Em contrapartida, Ari Lima já observou como a presença do corpo jovem é fator

determinante da análise de alguns ritmos:

É mais eficaz, neste caso, elaborar e compartilhar uma ideia de
juventude que ao invés de articulada em torno da falta de sentido, se
articula em torno de sentidos nativos que aparecem como excessos
etnográficos. Ou seja, é o corpo negro representado como tal na
música que importa e muito interessa. É este corpo que, ao tocar e
dançar, articula uma linguagem, põe e repõe estes jovens sujeitos em
grupos de locação e geracionais relativos e reflexivos. (LIMA,
2002:91)

Ao analisar o funk e o pagode, ele observa como é a juventude que articula e

mobiliza tais ritmos ao elaborar e tensionar as estruturas hegemônicas. Essa contestação

em muitos momentos da história foi feita pela juventude, e em maior ou menor grau

segue sendo realizada. Além disso, é a juventude que tem estado mais conectada às

mídias digitais, sendo estas responsáveis pela veiculação e espalhamento do ritmo, fato

observado nas cenas musicais.

A geração mereceu destaque nesta pesquisa, já que alguns critérios acabam

fluindo a partir desta. A trajetória de mulheres negras na velhice acaba sendo perpassada

por caminhos de abandono afetivo-sexual - por motivos diversos - mas, nas cenas

observamos como a afetividade de mulheres negras acaba sendo fixada em muitos

lugares além destes como a família, a vizinhança e a religiosidade. 

4.3.1 Idade X Jeito de Dançar

Após a observação das cenas musicais, um dos arranjos percebidos é como as

posturas e a gestualidade envolvidas ao dançar os ritmos do samba e do pagode variam
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conforme a idade das mulheres presentes. A progressão entre ritmos tidos como

sensuais avança conforme diminuem as faixas etárias, ainda que, os ritmos em cada

evento variem em escalas sonoras.

A primeira cena musical, o samba de Marujo, acaba sendo uma exceção, visto a

sua mobilização religiosa. As mulheres negras que não necessariamente se encontravam

em funções religiosas, sambavam o conhecido samba de roda, conhecido por mover-se

em roda, com movimentos circulares, “miudinho” e as famosas “mãos nas cadeiras”. A

faixa etária era diversa, sendo as mulheres entre trinta e cinquenta anos mais presentes.

Ou seja, as mulheres mais velhas estavam sambando conforme nossas ancestrais. Isso

não necessariamente era atribuído a idade, mas ao fato de o próprio samba de caboclo já

ser em si, um samba de roda mais próximo de uma temporalidade ancestral.

A segunda cena musical, o show de Aila Menezes continha mulheres negras de

todas as idades mostrando assim distinções mais evidentes entre os modos de dançar. As

mulheres mais velhas, ou encontravam-se sentadas nas mesas, ou sambavam como na

cena anterior – miudinho/mão nas cadeiras. Crianças e jovens tinham um modo de

dançar mais próximo ao funk – marcado por quadradinhos, reboladas e abaixadas até o

chão. Lembrando também que nesta cena, a enunciadora cantou sambas de diversas

eras, incluindo letras de funk e pop. Mas a configuração de mulheres mais jovens mais

próximas de movimentos percebidos como sexualizados se mantinha.

A terceira cena, o samba no Bar Lulu.com, continha mulheres negras de todas as

idades – incluindo crianças –. O samba de roda e o partido alto eram os ritmos presentes

no evento. Mesmo assim, todas as mulheres independentes da idade, optaram por dançar

o samba mais cadenciado, em roda e no miudinho distanciando-se do pagode mais

sensualizado. Acredito que, por ser um evento familiar – marcado tanto pela

organização de uma família quanto pela presença de outras, as meninas mais novas

entendiam aquela confraternização como algo mais ancestral, arraigado e assim, mas

parecido com o samba mais antigo. Aponto que, caso houvesse apenas mulheres jovens

haveria uma tendência ao dançar mais similar ao funk, mesmo que o ritmo não fosse

semelhante.

o “pagodão” vem ganhando uma nova roupagem a partir,
principalmente, da última década, quando surge “sub estilos” dentro
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do mesmo, como exemplo do: Pagofunk, trazendo a influência do
funk carioca nas letras e na batida com a banda Black Style; Groove
arrastado com letras e elementos musicais do hip hop, do rap nacional
e internacional, sobretudo dos USA, e do Rock, exemplo do
Fantasmão e de Ed City; e o Shake style bem parecido com esse
último nas influências, só que com um som “menos distorcido” como
caso do Parangolé e a própria banda Shake Style. Ambos agregados a
outros ritmos, e com exceção do primeiro aboliram o cavaquinho
(“ícone do pagode”) em prol de guitarras solos e distorcidas.
(ROQUE,2017 :05)

Como observado na citação acima, é comum que o samba e o pagode já

contenham em si misturas e diferenciações. Isso acaba até sendo um pouco mais

profundo na análise, já que, independentemente da roupagem que a música possa

assumir, a idade foi um norteador de como cada mulher negra optava por dançar.

A quarta cena, o “Paredão do Jaburu” é uma situação diametralmente oposta à

terceira cena. Ao ter o paredão, o funk e a “sofrência” como carro-chefe e mais27

mulheres negras jovens presentes, os ritmos de reboladas e quadradinhos eram

performados pela maioria. As poucas mulheres velhas presentes, dividiam-se entre a

abstenção total da dança – concentradas em outras atividades como a preparação de

alimentos na cozinha – ou tentavam performar uma dança mais próxima das meninas

mais novas, tentando rebolar, fazer quadradinho etc. Ao não conseguirem, as

movimentações exigidas acabavam por adquirir caráter cômico, causando risos e por

fim, mesmo que involuntariamente seguiram dançando um híbrido corpóreo, só que

mais próximo ao samba de roda, mesmo que não notassem. Era como se, fosse

involuntário que suas danças parecessem com o samba mais antigo e tudo que fosse

mais próximo da dança dos mais jovens fosse apenas cômico – mas não

necessariamente desconfortável ou embaraçoso.

Por fim, a última cena, o Paulilo Paredão, ao congregar em sua maioria mulheres

jovens entre os vinte e trinta anos, havia uma predominância dos quadradinhos do

pagofunk, as “sarradas” do funk e as gingadas no brega-funk. Todos os ritmos

executados pediam algum tipo de ‘molejo’, bastante marcado pela ausência de caráter

cômico ou jocoso ao serem dançados, estando inclusive próximo a sensualidade – era

27 Ritmo relativamente recente, aparentemente derivado do arrocha ou do brega, mas que adapta letras do
sertanejo. Nomes como Unha Pintada fizeram muito sucesso nessa cena musical.
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bastante comum casais heterossexuais ou homossexuais “sarrando” – dançando o ritmo

juntinhos.

Observa-se assim que, as mulheres negras mais jovens ao performarem um

pagode mais próximo ao funk e assim com movimentos mais sensuais, agenciam tais

movimentos a serviço de uma proximidade. Essa proximidade, não está relacionada à

pares ainda que haja sua ocorrência, mas a sua vontade de dançar. As mulheres mais

velhas, dançam um ritmo mais próximo ao samba de roda, mesmo que as músicas em si,

não sejam desse ritmo. Engraçado apontar como, o trânsito de mulheres jovens em

performar o samba de roda com mulheres mais velhas é mais aceitável que mulheres

mais velhas executarem o quadradinho, recaindo a estes risos e piadas. Assim, o

componente etário do pagode evidencia como aparentemente aceitando todas as

mulheres e seus signos corpóreos, há uma divisão clara de como cada grupo mexe seu

corpo.

4.3.2 Idade X Aparelhos Eletrônicos

Uma das observações delineadas nas cenas musicais, é como conforme a idade

avança, menor a participação de registros por smartphones e aparelhos eletrônicos pelo

público. Além disso, há também uma menor participação de aparelhos eletrônicos –

como sintetizadores na produção sonora.

Na primeira cena musical, o samba de Marujo, praticamente não havia a

presença de aparelhos eletrônicos. As mulheres que estavam relacionadas às atividades

da casa sequer possuíam outros artefatos em suas mãos – como bolsas, acessórios -

menos ainda aparelhos eletrônicos. Alguns registros foram feitos por convidados, mas o

apego com aparelhos era quase inexistente, sendo guardados logo em seguida. Víamos

apenas a necessidade dos aparelhos para informar a localização – tanto pessoas ao

telefone guiando endereços, quanto pessoas chamando aplicativos de mobilidade. A

produção sonora não possuía nenhum instrumento digital, estando presentes apenas

atabaques, cuíca etc.

O show de Aila Menezes possuía uma inserção de aparelhos mais pronunciados.

O público presente estava bastante inserido nos aparelhos e nas mídias digitais

utilizando os aparelhos para captação. A própria equipe da cantora possuía este cuidado,
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visto que os registros se encontram nas redes sociais em tempo real. As mulheres mais

velhas, ainda sentadas nas mesas dos bares, não mexiam tanto em aparelhos como as

mulheres mais novas na plateia. A música (samba) não possuía tanta interferência

digital, mesmo possuindo mais instrumentos (como guitarra, cavaquinho) mas como a

abertura do show contou com uma DJ, havia uma certa participação dos aparelhos na

produção sonora.

A terceira cena, o Samba no Bar Lulu.Com é uma das situações mais peculiares.

As meninas mais jovens empunhavam seus celulares como forma de registro (tanto em

fotografias quanto em transmissão para redes sociais) e até como parte da sua

indumentária – estando com vestidos quase sempre sem bolsos, era comum quase todas

mulheres segurando seus próprios aparelhos. As mulheres mais velhas pareciam não se

importar, não conseguia visualizar celulares, câmeras e afins sendo manuseados por

estas. A produção sonora, ao contrário, continha sintetizadores (que simulavam os

atabaques e a bateria) sendo os demais instrumentos comuns a praticamente qualquer

ritmo, como violão, guitarra etc. A banda que pude perceber utilizando esses artefatos

contava com homens negros que tinham no máximo quarenta anos.

A quarta cena, o “Paredão do Jaburu” que contava com a maioria de mulheres

negras jovens tinha uma inserção de aparelhos por completo. Além dos celulares como

forma de registro e de comunicação, era praticamente impossível não ver pessoas

portando aparelhos (homens e mulheres). A produção sonora era completamente digital,

visto a presença do paredão – dispositivo sonoro fixado ao fundo de um carro e28

controlado por bluetooth, (transmissão sem fio) conectado a aparelhos de celular à

pequena distância.

Na última cena, o Paulilo Paredão também tinha nos celulares uma grande forma

de captação. Além dos aparelhos, câmeras e fotógrafos profissionais que registravam o

evento, estava sendo realizada a gravação de uma reportagem para uma grande emissora

da cidade de Salvador, mobilizando também os aparelhos. As mulheres presentes

empunhavam seus celulares como registro, meio de comunicação e de divulgação. Na

28Osmundo Pinho (2016) sobre o paredão: A invenção, culturalmente motivada e sociologicamente
situada, é antiga, dos anos 70, e remete ao sound system ancestral, que do caribe até Nova Iorque
transformou a música ocidental com a invenção do hip-hop e a reinvenção do uso público do corpo e da
rua. (PINHO, 2016:02)
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produção sonora, ao início do evento marcado pela presença de DJs – caixas de som,

notebooks eram indispensáveis. Ainda no momento do show, mesmo com a presença

dos cantores e cantoras performando, suas vozes eram postas sobre bases (playback)

emitidas pelos aparelhos digitais.
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Figura 9. Registro Pessoal.
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Figura 10. Instagram - Paulilo Paredão

Podemos notar que as cenas musicais se encontram como microcosmo da

realidade, em que pessoas jovens estão mais familiarizadas com os aparelhos e pessoas

mais velhas não necessariamente. Guita Grin Debert atribui isto a abertura e a adaptação

a inovação que são obstáculos para pessoas mais velhas.

As mudanças ocorridas na produção – principalmente aquelas
relacionadas com a informatização, a velocidade na implementação de
novas tecnologias e a rapidez na obsolescência das técnicas produtivas
e administrativas – fazem com que a relação entre as grades de idade e
a carreira sejam obliteradas, à medida que conhecimentos
anteriormente adquiridos frequentemente tornam-se obstáculos para a
abertura e adaptação às inovações. (DEBERT, 1999: 74)

Assim podemos observar como, conforme a idade avança, a presença de

aparelhos diminui. As mulheres mais jovens utilizam aparelhos como forma de registro,

comunicação e divulgação em tempo real dos eventos. Além disso, a presença de

aparelhos na produção sonora (como sintetizadores, notebooks) é mais recorrente em

eventos de pagode mais próximos ao funk, por congregar pessoas mais jovens (creio

que por manejarem os aparelhos). As mulheres negras mais velhas, não consomem tanto

os celulares como forma de registro ou divulgação, raramente como comunicação. Além
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disso, os sambas mais próximos do samba de roda possuem pouco ou nada de inserção

tecnológica.

4.3.3 Idade X Afetividade

Entenderemos a afetividade nesta seção em duas vias de atuação: na primeira

delas, trocas de afeto/proximidade com outras mulheres negras. Na segunda, presença

de cônjuges e parceires.

O Samba de Marujo é um evento difícil de encaixar nesse tópico visto seu

caráter religioso. Ao estarem contritos com a fé e a execução de atividades as

demonstrações de afeto acabam por sumir do espectro que conhecemos (beijos, abraços)

deslocando-se para coletividade e parceria. Mulheres Negras encontravam-se atentas às

funções do terreiro em consonância com outras mulheres negras – ajeitando roupas,

amarrando panos em seus cabelos, enchendo copos, servindo-as, cozinhando para as

outras etc. Uma aura familiar pairava entre mulheres que extrapolavam o entendimento

se elas eram amigas, um casal ou haviam se conhecido naquele dia.

A ideia era sempre estar disponível para acolher sua irmã. Esse sentimento

também era perpassado pelos convidados, como pude notar em meu diário de campo,

em que facilmente fiz amizade com duas mulheres negras que estavam sentadas ao lado

de fora. Sobre o combo cônjuges/parceiros, não notei nenhum tipo de demonstração de

afeto nesse nível, exceto as situações em que – por familiaridade – sei que algumas

pessoas presentes são namorades ou companheires. Mesmo detendo essa informação,

naquele espaço cada um estava atento às suas atividades e malmente se encostaram.

Quando o faziam, tratavam-se com o mesmo respeito que qualquer outro irmão ou

presente no terreiro, evitando beijos, abraços e outras demonstrações mais explícitas.

O Show de Aila Menezes atendia as duas proposições, haviam muitas mulheres

negras em afeto com outras mulheres negras e também com parceires. As mulheres

mais velhas que estavam nos bares, entendiam aquele momento como afeto e

divertimento com parceiros (em maiorias homens) ou em família. As mais jovens –29

29 Também não consigo inferir se as mulheres mais velhas possuíam parceiras, visto que as
demonstrações de afeto também mudam conforme a idade, sendo mais evidente de identificar casais de
mulheres em mulheres mais novas (mais explícitas a beijos, abraços e intimidade em público) que nas
mais velhas.
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grande parcela LGBTQI+ - tinham nas amigas presentes uma relação fraterna, visto a

permissividade de poder expressar seus afetos visto a tônica do Baile, nomeado “Todas

as Cores” sendo a própria Aila Menezes uma mulher LGBTQI+ declarando isto em suas

redes sociais a partir de fotos e declarações à sua companheira. Foi possível observar

casais de mulheres negras heterossexuais e homossexuais durante todo o evento,

mostrando como este ambiente era propício e acolhedor às demonstrações de afeto.

O Samba de Lulu, como informado no capítulo anterior, é o que mais continha

famílias inteiras, sendo a solidariedade e o compartilhamento de afeto um dos fatores

mais presentes. As mulheres negras presentes encontravam-se com outras (vizinhas,

parentes, amigas) e além de abraços, beijos e outras demonstrações físicas de afeto

compartilhavam bebidas e sambam juntas. Não consigo me lembrar de nenhuma

demonstração de afeto entre mulheres lésbicas sendo a maioria destas heterossexuais.

Na presença de seus maridos, não vi muitas demonstrações físicas – a maioria eu sei

que são casadas com outros presentes porque são minhas conhecidas. O afeto era

observado a partir de trocas ou por sambaram juntos, ou por estarem na mesma mesa,

ou por compartilharem garrafas e copos.

No Jaburu, ainda que houvesse muitas famílias, poucas destas eram mulheres

negras presentes. As relações de amizade em si são um dos fatores mais interessantes,

visto a maioria das mulheres no evento. Como o evento possuía uma quantidade

razoável de mulheres brancas, todas as mulheres ao menos durante a observação

construíam e teciam laços de afeto na mesma proporção, marcados por abraços, beijos e

proximidade. Já ao falarmos de afetividade conjugal, a situação se inverte. Poucas

mulheres negras possuíam cônjuges - ao menos visivelmente expressos - sendo a

maioria de famílias inteiras de mulheres brancas. Em alguns casos, em relação às

mulheres negras, estas não estavam presentes: as mais velhas já haviam perdido o

marido ou simplesmente eram solteiras. Havia declaradamente (tanto discursivamente

quanto a partir da demonstração de carinho e afetividade) apenas um casal interracial de

lésbicas.

Por último, o Paulilo Paredão contava com o maior nível de relações de afeto

entre casais de mulheres. Praticamente não me recordo de casais heterossexuais –

lembro-me de um casal que estava bem distante formado por uma mulher branca e um
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homem negro -. A maioria dos casais eram homossexuais e lésbicas. O afeto era

declarado a partir de beijos, carícias e danças sensuais entre os pares. Sobre a

afetividade entre mulheres, por ser um dos poucos eventos que mulheres se sentem

confortáveis nessa cidade – talvez pela presença massiva de homens lgbtqi – era comum

grupos de mulheres negras chegarem e irem embora sozinhas apenas desfrutando de

suas próprias companhias sem serem interpeladas por homens. Eu por exemplo, mesmo

me considerando uma mulher heterossexual e à época em um relacionamento fui apenas

na companhia de um homem gay e duas mulheres bissexuais.

No geral, os Africanos são pessoas que a sua base fundamental está
intrinsecamente ligada à dependência do apoio e da confiança de suas
comunidades e que, com base em exemplos históricos de traição, são
necessariamente suspeitos com organizações fundadas, operadas e
controladas por brancos. Em geral, ao contrário dos membros da
cultura dominante, os africanos não são orientados para viverem sobre
o problema. Ao invés disso, eles se concentram em coisas tangíveis
que podem oferecer uma melhoria ou saída da opressão, que são de
extrema importância para a sobrevivência da comunidade Africana.
(HUDSON-WEEMS, 1945: 46)

Clenora Hudson-Weems em “Mulherismo Africana” já defende como pessoas

africanas por excelência tendem a confiar em si próprias e em suas redes em

comunidade. Ainda que ela postule isto para afirmar a negação em instituições brancas,

creio que o pensamento ainda possa ter validade visto que: mulheres negras podem não

se assumir como africanas, mas podem conter essa ancestralidade; e ainda, as redes de

afeto entre mulheres e pessoas pretas nos eventos estavam demonstradas em muitos

níveis do sambar junto ao amarrar um turbante, passando pela companhia em si. Tudo

isto é intrínseco a nossa convivência e inclusive, nos fortalece enquanto povo.

Concluímos aqui que, em todos os eventos as mulheres negras contavam com a

presença de outras mulheres para dar sentido e razão a suas experiências. O sambar

coletivamente também pode ser caracterizado como um novo mecanismo de afeto

semelhante a abraços e beijos. Nota-se também que, conforme a idade avança, as

mulheres estão mais sozinhas e conforme o caráter do evento torna-se mais jovens,

maior incidência de casais lésbicos.
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4.3.4 Idade X Vestimenta

A vestimenta utilizada pelas mulheres em cada cena musical também vale certa

observação, visto que, ainda que com idades diferentes, elas se assemelham muito.

A primeira cena musical talvez seja mais interessante de pontuar já que se

tratava de um evento religioso. Além das próprias vestes comuns a eventos de religiões

de matriz africana (roupas brancas, rendadas e pesadas) usadas pelos anfitriões, os

convidados também seguiam com esses padrões. Além das batas coloridas e calças de

tecido, também eram comuns vestidos longos e saltos altos. Não consigo recordar de

nenhum presente com roupas acima do joelho, por exemplo. As próprias entidades

encarnadas - ainda que versem entre o ritmo e a sensualidade - também estavam com

saias/calças compridas e roupas pesadas.

Figura 11. Registro Pessoal.
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Figura 12: Acervo Pessoal

A segunda cena musical, o show de Aila Menezes, possuía em si, uma grande

diversidade de vestimentas. Levando em conta que o evento foi realizado em novembro

- mês em que as temperaturas já estão mais altas na cidade - mesmo sendo realizado

durante a noite, a presença de roupas mais leves era bastante evidente, independente da

faixa etária. As mulheres mais velhas que estavam nos bares em geral também

utilizavam shorts, bermudas e blusas de tecidos leves e/ou sem mangas. Já entre as

meninas mais novas o curto predominava ainda que em diversas formas: víamos

macaquinhos curtos, vestidos, shorts, saias, croppeds etc.

Na terceira cena musical no bar de Lulu.com, a cena se repete com a anterior.

Por conter mais mulheres acima dos 50 anos, ainda assim era bastante comum shorts,

bermudas e blusas sem manga e não necessariamente salto alto. Importante observar

também que, as meninas mais novas - com menos de trinta anos - que utilizavam saltos.

Talvez pelo caráter de vizinhança do evento as mulheres não necessariamente sentiam a

necessidade desses itens. Esse evento é o mais característico em relação à penteados:

quase todas as mulheres presentes ou exibiam orgulhosas seus cabelos crespos ou

faziam uso de tranças, mega hair ou apliques. Nas outras cenas musicais talvez pela

maior diversidade de idade não conseguimos fazer essa inferência tão claramente.

A quarta cena, o Paredão do Jaburu possui uma particularidade: por realizar-se

durante o verão, e a casa onde foi realizado localizar-se em frente ao mar os trajes de

banho eram a tônica da festa. A festa contava com o tema havaiano fazendo com que as

estampas de flores coloridas estivessem nos biquínis, cangas, shorts etc. Isso era

observável em todas as idades, tendo como diferenciação apenas o nível de acessórios e

apetrechos como por exemplo: as meninas mais novas passavam mais tempo com a

parte de cima do biquíni e um short enquanto as mais velhas optaram pelo uso de maiô e

cangas mais largas.

Por fim, no Paulilo Paredão ainda que, em sua multiplicidade, era possível notar

que as meninas mais novas também utilizavam roupas mais curtas. Por não me recordar

de mulheres mais velhas- tendo a faixa de idade do evento entre vinte e trinta anos -, e

pelo calor que fazia no dia, era comum shorts, saias e croppeds (blusas curtas).
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Congregando muitas pessoas negras, a presença de cores como vermelho, amarelo e

preto e desenhos de orixás estava presente em estampas das roupas, mesmo que mais

curtas. O crespo também além de presente, soava incentivado e aclamado.

Leandro Soares e Carol Barreto (2013) evidenciam o quanto a moda (em todas

as suas dimensões) é parte integrada da construção de identidades e historicidade de

grupos:

A moda, para ser o que é, precisa trabalhar contra a pulsão de
destruição que promove sua própria renovação: para avançar,
transformar, propor novos produtos e tendências, não é preciso
somente atender as exigências de mercado, é preciso acima de tudo
colocar sua própria história como bem cultural a prova, apresentando
reviravoltas contínuas. É esta condição de pôr sob questionamento sua
própria razão estruturante que impede a moda o estatuto de um
conceito não contraditório a si. Contudo, e isto é importante deixar
claro, não constituir-se num ramo epistêmico não diminui sua
importância para a compreensão de seu papel nas posicionalidades
várias como gênero, raça, classe ou origem. (SOARES; BARRETO,
2013:06)

Observamos assim que, talvez pelo calor da cidade, pelos horários dos eventos

ou pela proximidade, todos tinham como similaridade o uso de roupas mais leves ou

mais curtas, sendo Samba de Caboclo a única exceção. Obviamente, essa diferença se

dá pela compreensão religiosa e não necessariamente por desejos individuais. Não

podemos negar que há um pouco de libertação feminina nesses eventos já que, as roupas

curtas são usadas por todas as idades e não notei nenhuma situação de abuso ou

desrespeito motivada por este apontamento.

Como já dito em outros momentos deste texto, as mulheres pretas do samba e do

pagode e a própria dinâmica da periferia, não necessariamente estão mais interessadas

nos debates sobre poder ou não utilizar roupas curtas, mas já trabalham nessa frente

com mais naturalidade. Seria mais interessante inclusive afirmar que as roupas leves e

curtas servem mais a uma moda – mesmo que não voluntariamente imaginada – que

uma reivindicação política.

Cenas Musicais de Samba, Pagode e Paredão organizam dinâmicas

interseccionais em torno de marcadores como raça, gênero, classe, territorialidade e

geração. Todas essas interfaces acabam por compor e adicionar novas camadas de
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identidade a mulheres negras periféricas sendo de extrema relevância em sua

socialização enquanto indivíduos. Ao contrário dos estereótipos previamente fixados

(sexualizando corpos enquanto meramente dançantes), essa pesquisa evidenciou como,

os corpos de mulheres negras estão para além dessa inferência nessas cenas.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desta pesquisa, podemos perceber como há um protagonismo feminino

negro no samba, no pagode e nos ritmos adjacentes na cidade de Salvador, Bahia e

proximidades.

No primeiro capítulo, a partir da definição de cenas musicais e apontando as

particularidades de cenas relacionadas aos ritmos, podemos descrever um pouco de cada

uma das cenas observadas. Neste capítulo, já adiantamos alguns dos resultados: a

presença de pessoas pretas e signos de religiosidade de matriz africana está em cada

ambiente.

No segundo capítulo, apresentamos as especificidades de Mulheres Negras à luz

de autoras Feministas Negras e Mulheristas Africanas, de forma a elucidar como a

leitura desses corpos necessita de lentes diferenciadas em suas análises. Ainda nesta

divisão, falamos sobre lazer e divertimento para apresentar as funções exercidas por

mulheres negras que estão para além destas atribuições.

Por fim, no terceiro capítulo apontamos do que se trata o Pensamento

Interseccional e como ele pode nos ajudar a entender as dinâmicas existentes nestes

eventos. Assim, delineamos duas particularidades observadas: as dinâmicas de

raça/classe – interpeladas pelo trabalho e gestão - destes eventos e os cruzamentos

geracionais.

Como resultados, temos que: apesar destes eventos gerarem subsistência

(sustento) para pessoas pretas, ainda assim, a mobilidade social concentra-se nas mãos

de pessoas brancas. É até cansativo dizer que o ritmo passa por um processo de

embranquecimento, já que, a própria bibliografia aponta que isso é um fator comum em

todos ritmos de origem africana e que congrega pessoas pretas. Os postos mais

‘’marginalizados’’ dos trabalhos de cada cena estão na mão de pessoas pretas. A

organização e o financiamento por outro lado, de pessoas brancas. Como complemento,
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vimos que a maioria das cenas organizadas por pessoas pretas encontra-se num viés

social/filantrópico, numa devolutiva à comunidade.

Podemos também concluir que, ao unir famílias inteiras de mulheres, também

observamos as diferenças geracionais em cada cena. Porém, uma das poucas coisas se

mantém bastante similar: a vestimenta. Não podemos atribuir totalmente a nenhum fator

específico (como o calor de Salvador), mas, a presença de roupas curtas é quase uma

certeza nos eventos de samba, pagode e paredão. Contrariando inquietações de pautas

feministas ao redor do mundo sobre usar roupas curtas, nesses espaços, de alguma

forma, já fizemos as pazes com isso.

Além disso, também notamos como a presença de comida e bebida é uma das

poucas certezas que teremos nestas cenas musicais. Comercializada ou não, ter o que

comer e beber além de uma necessidade, acaba por confluir a uma das constatações do

primeiro capítulo: eventos que congregam pessoas pretas possuem comidas quase

sempre derivadas da culinária afro-brasileira dado a primazia que o alimento possui nas

religiões de matriz africana. A bebida, por outro lado, também está relacionada ao ato

de festejar, bastante expresso na literatura como uma das características do brasileire.

Gostaríamos de fazer algumas sugestões para ampliar a dimensão dos

questionamentos aqui trazidos e assim, pensá-los em outros projetos futuros:

Primeiramente, gostaríamos de pensar a forma como relacionamentos afetivo-sexuais

apresentam-se na dinâmica da vida de mulheres negras. Praticamente inexistentes nas

cenas, vemos que conforme a idade aumenta, mulheres negras encontram-se mais

‘’sozinhas’’. Em contrapartida, acabam por encontrar afeto entre outras mulheres da sua

família ou vizinhança. Diversos fatores podem justificar a ausência de parceires para

pretas, mas, será que o afeto familiar pode/deve/consegue substituir o afeto sexual?

Em algumas das cenas musicais, vemos o uso de aparelhos eletrônicos na

produção sonora. Seria interessante observar, num processo de dupla troca, como cada

variação do pagode (e seus respectivos grupos), interpreta a entrada dessa sonoridade

mecanizada. Sobre o uso de aparelhos, acredito que, enquanto microcosmo da realidade,

ainda vemos pessoas mais velhas afastadas da tecnologia ou com certas ressalvas em

fazer um uso mais livre desses meios. De que modo poderíamos encurtar essa distância?
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Também questionamos aqui como, ainda que sempre hajam símbolos de

religiões de matriz africana nessas cenas musicais, tudo ainda parece muito subliminar e

delineado (exceto no Samba de Caboclo por motivos já explicitados). A pergunta que

podemos fazer é: esses símbolos estão nesse espectro oculto ainda pelo racismo e pela

intolerância religiosa que nos mobiliza medo e receio ou não estiveram tão

deliberadamente mostrados por tratar-se de festas e eventos que não são religiosos?

Por fim, é importante lembrar que, ainda que os ritmos associados ao samba

propaguem uma imagem da mulher que só dança ou só se diverte, e que essas cenas não

geram mobilidade social observável a curto prazo para as mulheres, o cenário parece

estar mudando. Nos últimos anos, bandas como A Travestis, A Dama, Nininha

Problemática e A Ninfeta têm trazido ao ritmo suas perspectivas enquanto mulheres

e/ou LGBTQIA+. Assim, além de trazer pluralidade de discursos, também ajudam a

desmistificar o lugar fixado (nas mentes) do sexismo do ritmo. Ainda por cima, elas

encontram no ritmo uma possibilidade de sustento a partir de suas vozes e gestões,

atestando uma possível mobilidade social futura. Ao representar mulheres em postos de

poder e enunciação, também convocam outras mulheres a exercer essa possibilidade.

As letras atualmente enunciadas por mulheres negras e LGBTQI+ também

trazem pautas de extrema importância social, como o feminismo e o combate ao

racismo e a homofobia (como podem perceber em trechos de cada entrada de capítulo e

seção desta pesquisa, em que utilizo músicas de samba e pagode do passado e do

presente). Mesmo assim, elas não perdem a oportunidade de suas letras e performances

serem sempre cercadas do humor e da sagacidade que é uma das marcas de resistência

do samba e do pagode. Nesse movimento também, cantar sobre seus corpos e suas dores

acaba por assumir territorialidades específicas – algo muito similar ao que ocorreu com

o funk carioca, quando mulheres começaram a cantar sobre seus corpos e suas vidas nas

favelas e morros.

Cremos que, o samba, o pagode e o paredão são territórios de extremo despertar

feminino, e que construir um texto que evidencie todos os campos de atuação e

sensibilidade de mulheres negras já contribui na nossa área de estudo para além de

diminuir distâncias entre a periferia e a academia, também possibilitar um diálogo entre
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mulheres negras periféricas e autoras negras. Eu acabo por me concentrar entre os dois

lugares, e não posso (nem quero) precisar escolher um.
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TABELA DE RESULTADOS DE CAMPO
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SEMELHANÇAS DIFERENÇAS
Mulheres no Comando de Funções
‘domésticas’ do Evento (venda de
bebidas, cozinhar, repartir, limpar)

Multiplicidade de Faixas Etárias em Cada
Evento

Presença de Bebidas Alcóolicas Organização do Evento e Altos Cargos
com interseccionalidades diversas

Presença de Famílias Inteiras
(principalmente mulheres com seus
filhos)

Música interage de diversas formas,
sendo o motivo da congregação em
alguns casos e complemento em outros

Preço de entrada e consumo barato ou
grátis

Vestimentas

Organização do espaço com destaque
para comida (pela presença de barracas,
cozinha ou restaurante)

Espaço Físico e Estrutura de onde o
Evento foi realizado (praça,
casa,bar,terreiro)

As pessoas me tratam bem quando digo
que estou pesquisando.

Presença LGBTQI em proporções
diferentes, e principalmente como os
afetos são ou não evidenciados

Poucos Homens Mesmo sendo eventos de pagode, alguns
eventos também tocaram ritmos
próximos (como funk) outros não.

Todos convites vieram de pessoas
próximas, sem necessidade de procurar
por divulgação em mídias

Quanto maior o evento, mais sujo o
ambiente.

Elementos de religiosidades de matriz
africana presentes (por detalhes como
colares, ou versos em músicas ao próprio
caráter do evento em si)

Registros (stories e fotografias) e relação
com os aparelhos de celular. Eventos com
pessoas mais jovens, maior interação.

Não fiquei até o final em nenhum evento. Letras das músicas
Jeito de Dançar Pagode
Horários que os eventos foram realizados
Presença ou não de discursos politizados
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