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RESUMO 

Neste trabalho, intitulado Construções biográficas pelas canções populares, discute-se a 

potência das canções em ler marcas inscritas e reescritas na história de muitas vozes e em 

produzir memórias biográficas. Dividido em três capítulos, privilegia-se, do ponto de vista 

metológico, a força da canção e as experiências e vivências do autor com o alto-falante, com o 

seu fazer artístico e, por fim, com o seu trabalho de professor, embora outros autores sejam 

convidados a participarem do debate. No capítulo inicial, amparando-se em imagens 

produzidas por compositores da música popular brasileira, discute-se o alto-falante como 

símbolo das culturas de massa e como “casulo da canção”, produtor de uma estética musical 

própria, bem como a sua importância na produção de registros nos corpos dos sujeitos, através 

de uma síntese histórica do rádio, da memória do Serviço de Alto-falante A Voz do Povo e, por 

fim, das novas feições assumidas pelo alto-falante, tomando como base as mudanças sociais 

ocorridas no país e as novas tecnológicas eletrônicas.  No segundo capítulo, descreve-se e 

analisa-se todo o processo de construção e apresentação do espetáculo Mar Noturno e a sua 

implicação com o ato da narrativa, com as canções de alto-falante e com as memórias afetivas 

do autor, ressaltando o seu caráter performático e autobiográfico. No terceiro capítulo 

apresenta-se uma proposta metodológica, voltada para a auto-formação e inserção de vozes, 

que tem como ponto de partida as canções que marcaram as histórias dos sujeitos. A referida 

proposta, que recebe o nome de Ateliês de performances biográficas pelas canções populares, 

testada e desenvolvida no Centro de Estudos e Assessoria Pedagógica – CEAP, é discutida 

através de um amplo painel de depoimentos dos membros da equipe e das próprias canções, 

que dialoga com vozes de autores diversos. Nos três capítulos, outros teóricos são convidados 

para participar das discussões. Entre eles, destacam-se José Miguel Wisnik (2004, 1989), 

Giorgio Agamben (2009), Leonor Arfuch (2010, 2012) e Delory-Momberger (2008, 2010). O 

primeiro dá suporte às discussões sobre a potência da canção e o seu uso no contexto sócio-

político-cultural brasileiro. O segundo ampara o debate sobre a canção como dispositivo. O 

mesmo acontece com Arfuch (2012), quando se discute a ideia de antibiografia. Essa autora 

contribui, também, juntamente com outros nomes, com as discussões sobre temas pertinentes 

aos espaços biográficos. Já Delory-Momberger (2008, 2010), além de inspirar a proposta dos 

ateliês, participa das trocas a respeito da memória biográfica. Quanto às narrativas como ato 

performático, recorre-se às discussões feitas por Cohen (2011), Zumthor (2010) e Person 

(1999). Nomes como Foucault (2006, 1992) e Barthes (2005, 1993), entre outros, perpassam 

essas discussões. Por fim, nas considerações finais, reflete-se sobre o cumprimento dos 

objetivos e as dificuldades encontradas ao longo do percurso, identificam-se novas demandas, 

ganhos e achados, e conclui-se com a compreensão de que esta tese trata de um processo, de 

um exercício quase auto-biográfico, que ultrapassa discussão musical, embora o seu fio 

condutor seja a potência das canções em produzir novas subjetividades e inserção de vozes.  

Palavras-chave: Canções. Alto-falante. Biografia. Performance. Ateliês. 
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ABSTRACT 

In this work, entitled Biographical Constructions by Popular Songs, discusses the power of 

the songs in reading registered trademarks and rewritten the history of many voices and 

producing biographical memories.Divided into three chapters, emphasis is placed, the 

metológico point of view, the strength of the song and the author's experiences and 

experiences with the speaker, with his artistic work and, finally, with his teaching job, 

although other authors are invited to participate in the debate.In the opening chapter, is 

supporting him in images produced by composers of Brazilian popular music, discusses the 

speaker as a symbol of mass culture and as "cocoon of song", producer of his own musical 

aesthetic as well as its importance in production records in the bodies of the subjects, through 

a historical overview radio, speaker of the service memory Voice of the People, and finally, 

new traits displayed by the speaker, based on the occurring social changes in the country and 

the new electronic technology.The second chapter describes and analyzes the whole process 

of construction and presentation of the Night Sea show and their involvement with the act of 

the narrative, with the speaker of songs and the emotional memories of the author, 

emphasizing its performative and autobiographical.In the third chapter presents a 

methodology, focused on self-training and integration of voices, which takes as its starting 

point the songs that have marked the history of the subjects. The proposal, which is called 

Workshops biographical performances by folk songs, tested and developed in the Center for 

Studies and Pedagogical Assistance - CEAP, is discussed by a broad panel of testimonies of 

the team members and their own songs, which dialogues with voices of different authors.In 

three chapters, other theorists are invited to participate in discussions. Among them are the 

following José Miguel Wisnik (2004, 1989), Giorgio Agamben (2009), Leonor Arfuch (2010, 

2012) and Delory-Momberger (2008, 2010). The first supports the discussions about the 

power of song and its use in the context of Brazilian social, political and cultural. The second 

sustains the debate on the song like device. So does Arfuch (2012), when discussing the idea 

of antibiography. This author has also contributed along with other names, with discussions 

on topics relevant to biographical spaces. Already Delory-Momberger (2008, 2010), as well 

as inspire the proposal of workshops, participates in exchanges about the biographical 

memory.As for the narrative as performative act, refers to the discussions made by Cohen 

(2011), Zumthor (2010) and Person (1999). Names such as Foucault (2006, 1992) and Barthes 

(2005, 1993), among others, underlie these discussions. Finally, in closing remarks, is 

reflected on the fulfillment of objectives and the difficulties encountered along the way, they 

identify new demands, gains and findings, and concludes with the understanding that this 

thesis is a process, an exercise almost autobiographical, which goes beyond musical 

discussion, although their common thread is the power of the songs in producing new 

subjectivities and inclusion of voices. 

Keywords: Songs. Speaker. Biography. Performance. Workshops. 
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INTRODUÇÃO 

O tema deste trabalho, Construções Biográficas pelas Canções Populares, não poderia 

ser outro, considerando as experiências vivenciadas e observadas por mim ao longo da vida, 

desde a tenra infância até o presente momento.  Nasci em uma cidade do interior baiano, no 

ano de 1959, chamada Inhambupe. Esse canto de mundo não se diferenciava das pequenas 

cidades brasileiras, em particular das nordestinas: uma praça, com a igreja no centro, um 

cinema improvisado, uma escola primária e um curso de ginásio (poucos tinham acesso), um 

grêmio estudantil e um alto-falante. Eventualmente, circos e parques de diversões chegavam 

para pequenas temporadas, anunciando novidades e rompendo a previsibilidade daquela vida 

rotineira. De tudo isso, ou desse pouco, usufruí intensamente até a fase da adolescência, sendo 

marcado profundamente por duas particularidades muito presentes: as narrativas e as 

canções.
1
 

Contar e cantar sempre foram práticas cotidianas dentro da minha família, tanto materna 

quanto paterna. As narrativas envolvendo parentes eram frequentes nas rodas de conversas 

que se faziam nas casas das avós e avôs, dos tios e tias e de toda vizinhança. Pelo fato de já 

serem conhecidas, as histórias eram reinventadas, a fim de que a sua graça se mantivesse e 

parecessem contadas pela primeira vez. Essa capacidade sempre me seduziu e me fez 

compreender que mesmo sendo, muitas vezes, obra da inventividade familiar não deixa de ser 

memória; fez-me perceber, também, que narrar as nossas histórias é sempre uma possibilidade 

concreta para a nossa reinvenção, pois, como diz Cecília Meireles (2013, p.122), “a vida só é 

possível / reinventada”. 

Já as canções povoaram o meu imaginário, incitando sonhos e desejos, dando-me régua 

e compasso. A minha infância, no âmbito da família, foi repleta de música. Pelo lado paterno, 

quase todos os tios tocavam um instrumento, aprendido, em geral, de ouvido. Meu pai toca 

sax alto, clarineta e canta muito bem. Com eles, aprendi a amar as canções românticas, que 

iam das modinhas às valsas, dos boleros aos sambas-canções. Nos rádios da família, ampliei o 

meu repertório e o gosto musical.  

                                                             
1 Apenas para efeito didático, penso ser curioso destacar que alguns autores costumam demarcam a canção como 
uma prática musical construída a partir da compatibilização de melodia e letra, uma dando sentido à outra. Essa 

ideia,  por exemplo, é reiterada por Luiz Tatit, quando canta que a canção “não se pode mandar por carta / pois 

fica faltando a melodia” ( TATIT, Luiz. Canção Bonita,1981). De certa maneira, esse entendimento dialoga com 

o argumento de Rossi, 2003. Ao destacar que o efeito de significado não está somente num signo, mas na 

constelação de significantes, a autora argumenta que, “No caso da canção, o significado está na conjugação da 

sua plasticidade sonora com a letra, o arranjo e a interpretação” (ROSSI, 2003, p.52). Entretanto, ao longo deste 

trabalho, a palavra cantada será denominada de canção, mas também de música ou música popular.  
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Pelo lado materno, certamente em razão do sangue cigano que corre forte nas nossas 

veias, o gosto pela festa predominava. A casa da avó era uma das poucas, daquela cidade, que 

possuía uma vitrola, substituída mais tarde por uma radiola moderna, em que se podiam 

colocar cinco discos, pertencente ao tio Jacques. Ainda garoto, um dos seus costumes desse 

tio era abrir as janelas da casa e colocar discos para tocar, com o som bem alto. Nos 

domingos, todos iam ver o futebol. Antes de terminar a peleja, ele voltava correndo para casa, 

a fim de ligar a vitrola em todo volume e ficar sentado, na calçada, esperando os outros. E ali 

ficava como se dissesse a todos que passavam: “Olhem, estou aqui ouvindo música. 

Venham!” Eventualmente, a residência dos avôs maternos transformava-se em espaço de 

encontros festivos, com músicas, danças, risadas e muita conversa. Nesse ambiente, conheci 

artistas que iriam marcar a minha vida: Roberto Carlos, Beatles, Ella Fitzgerald, Ray Charles, 

João Gilberto, Jorge Ben, Caetano Veloso e Gal Costa, cantando Baby. Repertório que não 

ouvia nas casas dos parentes paternos.   Ouvia nas casas dos parentes paternos fora das casas                                                                                                                                                                                                                                           

  Fora dos ambientes familiares as narrativas e as canções ampliavam-se. A diversão 

principal da cidade onde nasci era a praça, espaço público onde a vida se apresentava através 

dos personagens locais e dos criados pelo cancioneiro popular e pelo cinema. No seu centro, 

marcando o poder que exercia sobre aquela população, a igreja matriz. As procissões, as 

celebrações da Semana Santa, o Mês de Maria, o novenário de Nossa Senhora da Conceição, 

o Natal, além das quermesses das festas da padroeira, eram repletas de muita música, muita 

oratória e muito rito, despertando, em mim, o encanto do espetáculo. O altar-mor imponente, 

feito em madeira, constituía-se em cenário próprio para os rituais solenes, presididos por 

padres paramentados com figurinos não menos repletos de poder e beleza. Fascinavam-me as 

oratórias. Vê-los no púlpito pregando ou nos momentos mais alquímicos dos ritos, despertava 

em mim o desejo de estar ali, assumindo a cena. Não sem motivos, quando criança, 

costumava dizer que seria padre. E, para completar o clima teatral, a sonoridade do harmônio 

e das vozes femininas: a melodia, solada pela voz firme e afinada de Dona Helena, e o coro 

forte dos refrãos, composto em sua maioria por mulheres, levavam-me ao êxtase. Jamais 

esqueci a música deliciosa que descia do coro daquela igreja, misturando-se ao cheiro do 

incenso, como relembra Carlos Drummond de Andrade (2012) em seu poema “Evocação 

Mariana”. Em meu corpo, “fiel zelador de um passado”, como diz Proust (1981) em suas 

memórias, ainda vibram notas e versos dos hinos cantados nas missas e novenas da padroeira. 

Sou guardião de uma Ave Maria, aprendida, ainda menino, quando ouvia dona Helena cantá-
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la na igreja.
2
 Até hoje sei, em latim, trechos do canto da Verônica e da ladainha de Nossa 

Senhora, além de outras peças que caíram no esquecimento de muitos.  

Mas, o que animava e atraía as pessoas para a praça, todos os dias, era o alto-falante. 

Cabe ressaltar que o fato daquela cidade não dispor de bibliotecas, públicas ou privadas, 

bancas de revistas e livrarias, as canções do alto-falante tornaram-se, pelo menos para mim, a 

radiação de um corpo negro / Apontando pra a expansão do Universo, como diz Caetano 

Veloso (1997) Foram elas que lançaram mundos na minha imaginação e me ajudaram a 

transpor os limites impostos pelas condições econômicas em que vivíamos. Como diz a 

cantora e compositora Priscila Magalhães, “A canção pode representar um ponto de partida 

para que algo se mova, como se as músicas falassem linguagens do tempo, do vento, do mar” 

(ANEXO F: FIGURA 30). Foi exatamente como “ponto de partida” que versos cantados, 

pelas vozes de grandes intérpretes, mobilizaram-me e me fizeram romper tratados, trair ritos, 

abrir portas que dão pra dentro (VELOSO, 1972) construir outros horizontes e inventar 

mares e cais.  

Assim, do ponto de vista pessoal, essas ambiências foram imperativas na formação do 

meu gosto pela palavra, pela canção, pela arte: nos espaços domésticos, as narrativas e o 

contato com os instrumentos musicais; na praça, o amor pelas canções do alto-falante e a 

imersão na cultura popular; no espaço religioso, o fascínio pela oratória e a intuição do 

espetáculo. Portanto, não é sem motivo que costumo dizer que fui escolhido pelo tema desta 

pesquisa.   

Além dessas experiências subjetivas, vivenciadas na infância e na adolescência, a força 

gravitacional de atração, considerada para alguns de hegemônica, exercida pela canção no 

cenário musical brasileiro é mais um motivo que incita a realização deste trabalho. Mas, o que 

a torna força gravitacional, um destaque, nesse cenário? Inicialmente, devo dizer que entre 

todas as artes, a canção popular, pelo menos aqui no Brasil, parece chegar mais fácil ao povo. 

Seja por dispor de meios eletrônicos que atingem em massa a população – rádio, televisão e 

formas mais contemporâneas de comunicação (celulares, iPed, iPode, tabletes, internet) – , 

seja pelo fato dos compositores populares terem se tornado formadores de opinião ou em 

                                                             
2 Com traços melódicos que agradariam Bach e Gounod, conforme o músico e professor da Universidade Federal 

do Recôncavo Baiano – UFRB, Juvino Alves, essa Ave Maria é, praticamente, desconhecida do público. Desde 

1995, tento identificar o seu autor, sem obter sucesso. Sempre que a canto, com harmonia construída por mim, as 

pessoas se surpreendem com a sua beleza sonora e dizem não conhecê-la, inclusive inhambupenses e 

pesquisadores desse tipo de música. Em conversa com o Pe Antonio Pereira, grande conhecedor da história do 

catolicismo, fui informado de que os padres antigos, por falta de repertório sacro em suas paróquias, 

costumavam compor hinos que eram cantados nas celebrações. Talvez essa Ave Maria seja um desses casos, 

ponderou o padre Antonio.   
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razão do argumento de que o “[...] corpo desde sempre investido de semiose faz música antes 

de ser simbólico” (NEDER, 2008, p.272), a música popular brasileira, pelo menos no século 

XX, foi destaque por aqui.  

Essa constatação é feita por vários autores. Naves (2010), por exemplo, destaca uma 

entrevista de José Miguel Wisnik, em que o músico revela o motivo pelo qual abandonou a 

carreira de pianista clássico: o reconhecimento da força política da música popular. Conclui a 

autora, referindo-se ao compositor paulista: “Ao desempenhar uma série de papéis antes 

reservados a veículos da ‘alta cultura’, a canção passou a propiciar uma espécie de ‘educação 

sentimental’ aos jovens da sua geração” (NAVES, 2010, p.21). Essa percepção de Wisnik 

parece ser reiterada por Tinhorão (1978, p.242), citada e destacada por Nara Leão, em que a 

cantora carioca afirma serem as canções capazes de dar às pessoas algo mais que divertimento 

e deleite: “A canção popular pode ajudá-las a compreender melhor o mundo onde vivem e a 

se identificar num nível mais alto de compreensão”. 

Também comungando dessa visão, Luiz Tattit (2004), por sua vez, afirma que, ao longo 

do século passado, essa forma artística, além de construir uma identidade sonora do país, “[...] 

se pôs em sintonia com a tendência mundial de traduzir os conteúdos humanos relevantes em 

pequenas peças formadas de melodia e letra” (TATIT, 2004, p.11). Em seu trabalho sobre o 

cancionista,
3
 o citado autor garante que, ao assumir essa tendência, o artista da canção 

esforça-se, conscientemente, para “[...] eliminar a fronteira entre o falar e o cantar” (TATIT, 

2012, p.11), na tentativa de que a sua mensagem chegue mais fácil.  

Ao pensar sobre as características da música popular brasileira, Wisnik (2004) defende 

que o seu uso mais forte “nunca foi estético-contemplativo”, mas “como um instrumento 

ambiental articulado com outras práticas sociais, a religião, o trabalho e a festa” (WISNIK, 

2004, p.177). Segundo ele, artesanalmente, a canção foi se desenvolvendo no processo de 

modernização, convivendo com a diversidade de músicas estrangeiras e difundindo-se pelos 

meios elétrico-industriais, constituindo-se como “algo que completa o lugar de morar, o lugar 

de trabalhar, [...] papel de parede, pano de fundo, ponto de fuga, [...] uma espécie de cenário, 

jardim portátil” (WISNIK, 2004, p.181). É como se essa prática artística fosse se entranhando 

no cotidiano e, ao mesmo tempo, se fortalecendo, chegando ao ponto de se tornar um dos 

meios mais significativos do nosso “modo de pensar” (WISNIK, 2004, p.215). Não é sem 

                                                             
3 Sobre o termo cancionista, Tatit (2012, p.11).argumenta: “O compositor traz sempre um projeto geral de dicção 

que será aprimorado ou modificado pelo cantor e, normalmente, modalizado e explicitado pelo arranjador. Todos 

são, nesse sentido, cancionistas”. 
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razão que Caetano Veloso (1984) canta: Se você tem uma idéia incrível é melhor fazer uma 

canção / Está provado que só é possível filosofar em alemão. 

Ainda segundo Wisnik (2004, p.215), a força política e filosófica se constitui em razão 

de uma permeabilidade entre a chamada cultura alta e as produções populares, um dos traços 

mais notáveis da nossa música, que se estabelece a partir da bossa nova. Essa característica 

vai forjar critérios que tornam a música brasileira capaz de reconhecimento internacional e de 

oferecer elementos musicais e poéticos para a fermentação política e cultural dos anos de 

1960. São esses elementos que irão ajudar as gerações seguintes a compreender e apropriar-se 

da “lógica paradoxal ou complexamente contraditória, que nos distinguia e ao mesmo tempo 

nos incluía no mundo”
4
. A partir disso, Wisnik (2004, p.216-218), afirma ser possível: 

[...] postular que se constitui no Brasil, efetivamente, uma nova forma da 

Gaia Ciência!, isto é, um saber poético-musical que implica uma refinada 
educação sentimental [...], mas, também, uma “segunda e mais perigosa 

inocência na alegria, ao mesmo tempo mais ingênua e cem vezes mais 

refinada da qual ela pudesse ter sido jamais” (a frase é de Nietzsche na 
abertura de A Gaia Ciência). De fato. A agudeza intelectual [...] e a 

‘inocência na alegria’[...] saem potencializadas pelo seu rebatimento, nesta 

linhagem da canção popular brasileira. (Grifos do autor). 

 

Assim, a nossa canção passa a ser um elemento artístico poderoso, capaz de 

influenciar diversos públicos, independente da classe social. Ao discutir a MPB como sigla 

surgida pós-bossa nova e caracterizada por uma pluralidade inédita de gêneros e estilos 

musicais, Neder (2008, p.275) destaca:  

Canções produzem representações que podem ser objeto de identificações – 

logo posicionamentos – por parte dos receptores independentemente de seu 

pertencimento a uma classe social específica. Isso explica por que a MPB 
poderia ser significativa tanto para um estudante de classe média 

universitária do Rio de Janeiro quanto para um rapaz pobre, filho de 

lavadeira em Maceió, que na década seguinte viria a ser Djavan. Ou para o 
favelado Jorge Duilio Bem Zabella Lima de Menezes, que viria a ser, como 

sugiro, o primeiro compositor da MPB – Jorge Ben. 

 

Em entrevista à Revista Rolling Stone (2011), Chico Buarque fala sobre a datação de 

músicas mais agudas, compostas por ele no tempo da ditadura, e destaca uma característica 

dessa prática artística: a sua relação com a memória afetiva das pessoas. Diz ele: “Elas gostam 

                                                             
4 A partir de um raciocínio nietzschiano, Wisnik (2004 p.216-217) chama de “lógica paradoxal” a potência do 

contexto político e cultural dos anos 60. Para ele, “a democracia e a ditadura militar, a modernização e o atraso, 

o desenvolvimentismo e a miséria, as bases arcaicas da cultura colonizada e o processo de industrialização, a 

cultura de massa internacional e as ‘raízes’ nativas não podiam ser entendidas simplesmente como oposições 

dualistas, mas como integrantes de uma lógica paradoxal ou complexamente contraditória, que nos distinguia e 

ao mesmo tempo nos incluía no mundo”. 
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de determinadas músicas porque elas remetem a uma época feliz da sua vida. ‘Essa é a música 

que ouvi quando conheci minha namorada’” (TERRON, 2011, p.106). Essa fala de Chico 

Buarque dialoga com Wisnik, quando esse argumenta que a nossa canção tem uma forte 

ligação com o cotidiano brasileiro. Ao mesmo tempo em que estabelece esse diálogo, o 

argumento do autor de A Banda me remete a dois filmes que, no meu entendimento, reforçam 

e ampliam esse argumento. O primeiro documentário, que trata do processo criativo da 

cantora Maria Bethânia, traçando um paralelo entre a sua vida e as transformações sociais 

ocorridas no Brasil, intitula-se Música é Perfume. (GACHOT, 2005). Pelo título já se conclui 

que, como perfume, as canções são capazes de imprimir registros em nossos corpos e de, ao 

mesmo tempo, nos transportar. É uma relação direta com o sensorial. O próprio corpo 

interpreta a partir dos seus registros. O segundo, intitulado As canções,
5
 (COUTINHO, 2011) 

reafirma a ideia anterior de que música é como perfume, mas aponta, também, para outra 

possibilidade: a canção como dispositivo.
6
 No decorrer dos depoimentos, os personagens vão 

relembrando canções e, a partir delas, ressignificando suas histórias, suas dores e alegrias.  

Além da sua própria força poética e filosófica, como foi demonstrado acima, os meios 

elétrico-industriais  foram e, de certa maneira, continuam sendo fundamentais para a difusão 

da música popular. No início do século passado, o rádio, as gravadoras e, principalmente nos 

locais onde as emissoras radiofônicas não alcançavam, os serviços de alto-falantes investiram 

e privilegiaram a divulgação da música popular, contribuindo para a produção de grandes 

ídolos e o surgimento de importantes compositores. Posteriormente, a televisão vai invadir os 

lares brasileiros e, com os seus programas de auditórios e festivais de música, amplifica a 

força da canção. Embora quase não existam mais programas exclusivos de música popular na 

televisão brasileira, as novelas têm sido um grande meio de divulgar e potencializar diversas 

canções, independente do estilo ou gênero, como trilha sonora dos seus enredos. No contexto 

atual, além dos citados meios, as novas tecnologias vão assumindo o lugar de casulo da 

canção (DUCAN, 2011)7, contribuindo para que a música popular mantenha a sua força 

gravitacional no cenário artístico brasileiro.  

                                                             
5 Dirigido por Eduardo Coutinho e lançado em 2011, o filme As Canções é um documentário que conta com 

depoimentos de dezoito pessoas anônimas sobre as canções que marcaram as suas vidas. Inicialmente, tive muita 
vontade de escrever um capitulo sobre esse filme. Infelizmente, não foi possível, uma vez que a sua temporada 

nos cinemas foi curta e cópias não foram disponibilizadas no mercado. Dessa forma, preferi não me arriscar a 

tomar como referências, apenas, os pequenos fragmentos disponibilizados na internet.   

 
6 Dispositivo no sentido apresentado por Giorgio Agamben. Farei uma maior discussão a respeito desse conceito 

mais adiante, no Capítulo III.  

 

7 Essa imagem do alto-falante, criada pela canção de Zélia Ducan, será discutida mais amplamente no primeiro 

capítulo. 
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Por estes motivos e outros que, possivelmente, não foram aqui comentados, as canções 

têm sido, no Brasil, o meio pelo qual garantimos a diversão, mas, também, demonstramos a 

nossa capacidade de acolher, assimilar, lembrar, registrar e transformar memórias, 

informações, afetos e influências diversas. Ou seja, amplificadas pelos equipamentos elétrico-

industriais, que irei denominar ao longo deste trabalho de alto-falante, têm sido a nossa forma 

de filosofar e de nos colocar em pé de igualdade com outras culturas. E isso não é pouca 

coisa.  

Desse modo, o trajeto subjetivo e a força atrativa da canção justificam o delineamento 

do meu objeto de estudo e o fundamentam. Entretanto, quero destacar que alguns pontos do 

projeto de pesquisa original, apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da 

Universidade Federal da Bahia, foram modificados. Nos encontros com a minha orientadora, 

Professora Cássia Lopes, sempre comentava que estava sendo questionado sobre o recorte que 

daria à pesquisa. Perguntavam-me: “Que tipo de canção você vai trabalhar? Canções 

censuradas, canções esquecidas no tempo, canções chamadas de brega, canções de algum 

compositor específico ou de uma determinada época?” Diante das provocações, ficava sem 

respostas, pois não era essa a minha intenção. O insight aconteceu quando, em um dos 

encontros com a professora Cássia, argumentei ter sido marcado profundamente pela 

diversidade musical do alto-falante de Inhambupe, pois, na praça da minha terra, ouvi música 

de todos os gêneros e estilos e tudo isso, de uma maneira ou de outra, produziu registros no 

meu corpo. Foi quando ela me surpreendeu, dizendo: “Gosto disso: música de alto-falante. 

Você pode brincar com a ideia de ‘alto’ e ‘auto’ e ainda produzir uma categoria: canção de 

alto-falante”. A ideia chegou pra mim como uma epifania. Imediatamente tratei de refazer o 

projeto, decidindo tomar como referência as canções de alto-falante, uma vez que essa 

denominação, no meu entendimento, transgredia os limitados segmentos mercadológicos. 

Canção de alto-falante seria, então, qualquer uma que imprimisse registros nos sujeitos, ainda 

que de forma involuntária, independente do seu estilo ou gênero musical.  

Tomada essa decisão, veio um novo questionamento, apresentado pelo Professor Luiz 

Marfuz:
7
 por que investir em um novo espetáculo? Argumentando que eu já tinha um show 

pronto e a construção de algo novo poderia comprometer o tempo que dispunha para o 

término da pesquisa, o professor me convenceu a descrever e analisar o Mar Noturno, 

espetáculo lítero-musical e de caráter performático e autobiográfico, apresentado por mim, em 

2003, na Sala de Coro do Teatro Castro Alves. Esta decisão, tal qual a anterior, levou-me a 

                                                             
7 Ao longo do doutorado, fiz um TIO (Trabalho Individual Orientado) com o Professor Luiz Marfuz, uma vez 

que a minha pretensão era que ele dirigisse o espetáculo que iria integrar a pesquisa. 
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reorganizar os objetivos e, consequentemente, a metodologia da pesquisa. Assim, os objetivos 

de produzir espetáculos e de analisar a importância do uso das canções populares na 

construção de cenas teatrais foram substituídos.  

Diante das novas decisões, o objetivo geral passou a ser investigar a potência das 

canções populares, ou de alto-falante, em ler marcas inscritas e reescritas na história de tantas 

vozes. Partindo deste, estabeleci os objetivos específicos: discutir o alto-falante como 

produtor de uma estética musical, capaz de imprimir registros nos corpos dos sujeitos; 

descrever e analisar um espetáculo lítero-musical, ressaltando o seu caráter performático e 

autobiográfico, levando em consideração a sua trilha sonora; construir e aplicar uma 

metodologia de trabalho, voltada para a autoformação e inserção de vozes, que tome como 

ponto de partida as canções que marcaram as histórias dos sujeitos. 

Para alcançar esses objetivos, estruturei uma metodologia que privilegiasse a força da 

canção e as minhas experiências e vivências pessoais com o alto-falante, com o meu fazer 

artístico e, por fim, com o meu trabalho de professor. Daí surgiu os três capítulos. No 

primeiro, Pelos cinco mil alto-falantes: a voz da canção, amparado em imagens produzidas 

por compositores da música popular brasileira, discuto o alto-falante como símbolo das 

culturas de massa e pop e como casulo da canção, definindo, mais amplamente, o que passei a 

chamar de canção de alto-falante e a sua importância na produção de registros nos corpos dos 

sujeitos.  

Ainda nesse capítulo, faço um breve resumo sobre a história do rádio no Brasil, 

visando demonstrar como surgiram os serviços de alto-falante e a influência desses na 

formação musical de muitas gerações. Para tanto, reconstruo a memória do Serviço de Alto-

falante A Voz do Povo
8
, estabelecendo diálogos com vozes que marcaram a sua história – 

Chiquinho Guedes, criador e dono do A Voz do Povo, Júlio Cesar, Jorge Pacoa e Jacques de 

Beauvoir, três ex-locutores. Por fim, faço uma discussão a respeito das novas feições 

assumidas pelo alto-falante, tomando como base as mudanças sociais ocorridas no país e as 

novas tecnológicas eletrônicas.   

O segundo capítulo tem como título O artista e o palco: era uma vez um mar, uma 

voz, momentos e canções. O foco, aqui, é o meu trabalho artístico, pensado a partir das 

canções de alto-falante, em que descrevo e analiso todo processo de construção do espetáculo 

                                                             
8 O Serviço de Alto-falante A Voz do Povo foi criado por Francisco Guedes de Assis Junior, na cidade de 

Inhambupe, em 1949, encerrando as suas atividades no início dos anos de 1970. Constava da sua programação: 

avisos de interesse público, notícias, campanhas e uma programação musical. Entretanto, essa última era, sem 

dúvida, o grande destaque. Ao longo do trabalho será chamado, também, de A Voz do Povo ou, simplesmente, de 

alto-falante de Chiquinho, como era comumente conhecido em Inhambupe. 
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autoral Mar Noturno. Além de relatar o trajeto que me levou a reencontrar e assumir o que 

chamo de minhas fatalidades (a música e a narrativa poética), apresento a metodologia 

utilizada na criação do espetáculo em questão e como este está implicado com o ato da 

narrativa, com as canções de alto-falante e com as minhas memórias afetivas. Por último, 

descrevo e analiso o referido espetáculo, amparando-me em fotos, matérias de jornais, 

depoimentos de alguns participantes, programa impresso e o próprio roteiro, sempre 

dialogando com alguns autores, reconstruindo, assim, uma outra memória da minha estreia 

nos palcos baianos.  

No terceiro capítulo, intitulado Ateliês de performances biográficas: muitas vozes, 

muitas canções, outras subjetividades, ressalto o meu trabalho de professor, através da 

apresentação e realização de uma proposta metodológica, voltada para a autoformação e 

inserção de vozes, que tem como ponto de partida as canções que marcaram as histórias dos 

sujeitos. A referida proposta, que recebe o nome de Ateliês de performances biográficas pelas 

canções populares, testada e desenvolvida no Centro de Estudos e Assessoria Pedagógica – 

CEAP, é discutida através de um amplo painel de narrativas dos membros da equipe e das 

próprias canções. Somam-se a essa aquarela, vozes de autores diversos.  

A ideia de ateliê é tomada de empréstimo de Delory-Momberger (2008). Digo 

emprestada, pelo fato de não ter sido totalmente fiel às suas estratégias, procedimentos e 

orientações, uma vez que parti de um ponto muito diferente do dela: as canções. Isso me 

obrigou a refazer e a construir novos percursos. Em meio às experiências partilhadas nos 

ateliês, minhas e das outras vozes que participaram desse processo, algo se evidencia: a 

potência das canções em disparar processos de releituras e reescritas de si, produzindo novas 

subjetividades.  

 Embora tenha privilegiado as experiências subjetivas e a potência das canções para a 

construção de um aporte teórico, como já anunciei, outros teóricos foram convidados para 

participar das discussões. Os principais foram: José Miguel Wisnik (2004, 1989), Giorgio 

Agamben (2009), Leonor Arfuch (2010, 2012) e Delory-Momberger (2008, 2010). O primeiro 

me deu suporte para discutir a potência da canção e o seu uso no contexto sócio-político-

cultural brasileiro. Junto a ele, chegaram outros nomes, tais como: Tatit (2004), Naves (2010), 

Campos (1978), Favaretto (2000), Rossi (2003), entre outros. O segundo deu as condições 

para que eu pudesse pensar a canção como dispositivo. Esse conceito, embora possa parecer 

muito amplo, foi de extrema importância para a análise do trabalho com os ateliês. O mesmo 

acontece com Arfuch (2012), quando discuto, dentro dos ateliês, a ideia de antibiografia. Essa 

autora contribui, também, juntamente com outros nomes, os temas pertinentes aos espaços 
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biográficos. Já Delory-Momberger (2008, 2010), além de inspirar a proposta dos ateliês, 

participa das trocas a respeito da memória biográfica. Para ampliar o debate sobre o alto-

falante, além das canções e das narrativas dos ex-locutores de A Voz do Povo, foram 

importantes os estudos de Azevedo (2004), Solon (2006), Uribe (2004) e Barbero (2009). 

Quanto à ideia de tomar as narrativas, tanto as minhas quanto as dos participantes dos ateliês, 

como ato performático, peço ajuda, basicamente, às discussões feitas por Cohen (2011), 

Zumthor (2010) e Pearson (1999). Nomes como Foucault (2006, 1992) e Barthes (2005, 

1993), entre outros, perpassam essas discussões. Contudo, reafirmo, a força motriz na 

construção desta tese vem, certamente, das canções e das experiências com o alto-falante, 

com o palco e com a docência.  

 Por fim, nas considerações finais, apresento as minhas reflexões sobre o cumprimento 

dos objetivos da pesquisa, faço um levantamento sobre as dificuldades encontradas ao longo 

do percurso, identifico algumas novas demandas derivadas deste estudo, bem como ganhos e 

achados adquiridos nessa construção. Considerando a metodologia adotada, concluo que esta 

tese trata de um processo, de um exercício quase auto-etnográfico, que ultrapassa a discussão 

musical, muito embora o seu fio condutor seja a potência da canção em construir biografias e 

em lançar mundos no imaginário dos sujeitos, produzindo, assim, outras subjetividades e a 

inserção dessas vozes.  
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1  PELOS CINCO MIL ALTO-FALANTES: A VOZ DA CANÇÃO 

 

Música é que nem borboleta / Ela voa pra onde quer [...] 

Música é que nem borboleta / sai do casulo do alto-falante 

 

Zélia Ducan, 2011 

 

Conforme anunciado na introdução deste trabalho, o objetivo deste capítulo é discutir 

a música veiculada pelo alto-falante como produtora de uma estética musical própria, capaz 

de imprimir, através das canções, registros e impressões nos corpos dos sujeitos. Para tanto, 

inicio essa discussão ressaltando que a imagem do alto-falante vem sendo pensada por muitos 

compositores da música popular brasileira. Ao tentar sintetizar o movimento tropicalista na 

canção Tropicália, Caetano Veloso (1968)  pinta um quadro cheio de contrapontos, misturas e 

contrastes, onde a convivência criativa entre opostos e paradoxos é a tônica. Se de um lado há, 

nesse quadro/canção, “uma presentificação da realidade brasileira” (CAMPOS, 1978, p.163) 

do outro, “constitui a matriz estética do movimento” (FAVARETO, 2000, p.63). (Eu 

inauguro o monumento / No planalto central do país [...] / O monumento não tem porta / A 

entrada é uma rua antiga / Estreita e torta). (VELOSO, 1968) 

A “presentificação da realidade brasileira” dá-se, conforme Augusto de Campos 

(1978), não por meio de cópia, mas “através de uma colagem criativa de eventos, citações, 

rótulos e insígnias do contexto” (CAMPOS, 1978, p.163). Ao construir essas imagens 

fragmentadas e ambíguas do Brasil, Caetano Veloso quebra dicotomias, entre elas a da música 

comercial e música letrada, a do popular e do erudito, e apresenta a imagem do alto-falante 

como meio anunciador dessa transgressão. Diz a música: emitem acordes dissonantes / pelos 

cinco mil alto-falantes. Ou seja, os acordes dissonantes, marca da sofisticação harmônica 

bossanovista, são emitidos pelos milhares de alto-falantes, símbolos da cultura de massa,
9
 

espalhados pelo país afora. Viva a Bossa, sa, sa/ Viva a Palhoça, ça, ça, ça, ça.  

Também outra voz baiana se deteve a pensar o alto-falante. Em Tu És o M.D.C. da 

Minha Vida, Raul Seixas (1975) assume o caráter pop desse meio de comunicação ao anunciar, aos 

quatro cantos, o seu amor por uma mulher: Tu és o grande amor / Da minha vida / Pois você é 

minha querida / E por você eu sinto calor. No decorrer da narrativa, o autor vai construindo uma 

memória daquele contexto – o supermercado, o filme em cartaz, o chaveiro escrito love, o programa 

                                                             
9 O conceito de cultura de massa é lido aqui longe da abordagem que a considera como produtora de alienados, 

distante da leitura da Escola de Frankfurt.  
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de TV, a vitrola e a coleção de Pink Floyd – e tudo isso lhe faz lembrar o ente querido. 

Entretanto, reconhece que existe “um careta” em seu caminho quando vê, Numa aula de 

energia / Bem em frente ao professor, a sua amada surgir No caderno do colega Nestor. Essa 

é razão para que o eu lírico mande berrar pelos cinco mil alto-falantes: você é o meu Máximo 

Divisor Comum.  

Diferente de Caetano Veloso, Raul Seixas (1974) dizia não estar preocupado com “a 

linha evolutiva da música brasileira”, como afirma em outra canção da sua autoria. 

Assumidamente um artista pop, o rock sempre apareceu com muita clareza nas veias de Raul, 

na música de Raul, na cara de Raul, como afirma Bahiana (2006, p.114). Embora anunciasse, 

sarcasticamente, em As Aventuras De Raul Na Cidade De Thor, que a única linha que 

conheço / é a linha de empinar uma bandeira, o roqueiro baiano parece, na canção que trata 

dos cinco mil alto-falantes, também esboçar uma “presentificação da realidade brasileira”. 

Com forte apelo ao pop, Tu És o M.D.C. da Minha Vida é, também, uma colagem de eventos, 

citações, rótulos e insígnias do contexto, misturando erudito e popular (Nada me interessa / 

Nesse instante / Nem o Flávio Cavalcanti / Que ao teu lado / Eu curtia na TV; Quando eu me 

declarava / Você ria / E no auge da minha agonia / Eu citava Shakespeare...).  

O seu jeito irônico é recorrente nas suas canções e, também, nas suas entrevistas. Ana 

Maria Bahiana (2006) destaca alguns fragmentos de falas desse “maluco beleza”, que 

parecem jorrar agressividade e descomprometimento com tudo o que diz respeito às tradições 

musicais brasileiras. Em um desses fragmentos, afirma de maneira debochada: “Eu nunca fui 

ligado a essa coisa de raiz da música popular, pesquisa, procurar saber. Eu nunca ouvi falar 

em Pixinguinha e outros como ele. Só aqui no Rio há pouco é que soube que existia” 

(BAHIANA, 2006, p.115).  

Essa atitude roqueira de Raul Seixas, entretanto, não esconde a grande mistura rítmica 

que ele utiliza nas suas canções. Ao comentar o disco “Krig-há bandolo!”, lançado em 1973, 

Ana Maria Bahiana destaca o que chamo aqui de “antropofagia rauldiana”: “O som do disco é 

bem retrato de Raul, com misturas incríveis, como ‘Rochixe’(rock com maxixe) e ‘Mosca na 

sopa’ (rock jovem gravado com candomblé)” (2006, p.376). Assim, quando fala do seu 

“desconhecimento” com relação à nossa música popular, a ironia e sarcasmo desse 

compositor sugerem muito mais uma atitude anárquica de não querer se filiar a grupos ou 

movimentos que derivem daquela dualidade ideologizada, apontada por Sérgio Schaefer,
10

 do 

                                                             
10 Schaefer (2010 p.83) afirma que a “campanha antropofágica ressignificadora”, deflagrada por Caetano Veloso, 

é contra dois Brasis: “o Brasil da dogmática ideologia pluri-esquerdizante revigorada no país, a partir do governo 

Goulart, e o Brasil da monolítica e repressora ideologia direitista, instalada no poder pelo golpe militar de 1964”. 



30 
 

que desconhecimento e desprezo pela música popular brasileira. O desejo de estar livre para 

compor, para fazer música, é que, parece-me, aproximar Raul Seixas de Caetano Veloso. 

Assim sendo, não é por acaso que ambos reconhecem que só os cinco mil alto-falantes serão 

capazes de fazer chegar a todos os cantos os acordes dissonantes e os berros dos apaixonados.  

O tema do alto-falante, utilizado por Caetano Veloso e Raul Seixas em suas 

respectivas canções, é retomado, na atualidade, por Zélia Ducan (2011) em Borboleta, ao 

construir uma analogia da música com referido inseto. Diz a letra: Música é que nem 

borboleta / Ela voa pra onde quer / Ela pousa em quem quiser / Não é homem e nem mulher. 

Mais adiante, canta: Música que nem borboleta / sai do casulo do alto-falante / / pra que você 

e todo mundo cante. Ou seja, ao romper o casulo/alto-falante, a canção voa livre e leve para 

pousar nos silenciosos ouvidos, às vezes suavemente, outras, violentamente.  

Através dessa analogia, a citada música exalta, ainda, questões do fazer e do consumir, 

atribuindo ao alto-falante o estatuto de símbolo de cultura de massa e produtor de uma estética 

própria. E que estética é essa? Sem dúvida, pautada no rompimento dicotômico entre o 

erudito e o popular, com a finalidade de transformar essas polaridades em algo a ser 

consumido pelos ouvintes. É por isso que o casulo tecnológico coletiviza música de toda cor / 

De acalanto, de baile de amor / De restaurante, de elevador, bem ao gosto do freguês. 

Acontece que nem sempre o consumo desse cardápio musical, amplo e diversificado, é 

voluntário, pois como vem pelo “alto”, pode nos surpreender, nos tomar de assalto e nos fazer 

refém, com diz a própria canção. Por fim, ao impregnar-se em nossos corpos, pois depois que 

entra não quer mais sair / quer repetir, repetir, repetir o que sai do casulo ganhará sentidos 

além daqueles imaginados pelo seu autor, fertilizando novas memórias e novos imaginários. 

Se não decorar a letra / pode cantar "na-na-ná-na-nahã" / A melodia pode assoviar / pode 

até dar um berro pode berrar (DUCAN, 2011). 

As imagens de alto-falante, criadas pelos três cantores-compositores, demonstram que 

há um poder nesse meio de comunicação. Ao coletivizar a recepção, democratiza o acesso e, 

ao mesmo tempo, impõe uma estética. Pelo fato de compositores, arranjadores e intérpretes 

possuírem uma capacidade de fisgar o que a linguagem não consegue dizer e de nos fazer 

“[...] ouvir aquilo que dentro de nós pede licença para expressar-se” (ROSSI, 2003, p.66), o 

produto que sai do casulo parece contribuir para o exercício desse poder. Assim, as imagens 

oriundas das três canções citadas levam-me a pensar em um estado de suspensão da realidade, 

sugerida pelo termo “alto”, e, ao mesmo tempo, “produzida pela força da música, com a qual 

se dissipam o peso e a espessura do existir”. Lopes (2013) destaca que a ideia de suspensão 

não pode ser confundida com a de alienação, uma vez que aquela, diferente dessa última, “[...] 
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não negligencia a realidade, não subtrai o poder de crítica e da visão. Pelo contrário, é um 

estado propício à leitura mais atenta das ruas e das cidades” (LOPES, 2013). Portanto, as 

canções de alto-falante não ficam apenas no campo fruição, mas fruição e algo mais.  

Mas, então, o que são canções de alto-falante? Inicio ressaltando não se tratar, apenas, 

daquelas cujo estilo costuma-se chamar de “brega” ou algo parecido, nem, tampouco, as que 

colocamos para tocar em nossos aparelhos de som domésticos, com o intuito de nos 

deleitarmos. Trata-se de canções que saem do casulo (o alto-falante) e pousam, como 

borboletas, em nossos ouvidos, desnudando uma demanda afetiva e reverberando em nossas 

histórias pessoais e de gerações inteiras, seja pela sua repetição ou pela força melódico-

poética que possuem independente do estilo, da forma e do gênero. A princípio, as canções de 

alto-falante podem ser entendidas como mera manifestação artística, como forma de 

entretenimento. Entretanto, trazem em si potências que ajudam a guardar momentos, a 

divulgar dados culturais de uma sociedade, bem como a configurar imaginários, uma vez que 

formam “um mosaico de signos” que podem representar o sujeito ouvinte.
 11

 Por isso, garante 

Rossi (2003), “a canção está apta a produzir efeitos num sujeito desejante” (ROSSI, 2003, 

p.22), já que sua estrutura musical é uma espécie de armadilha que faz o sujeito nela se 

prender ou engatar-se. Contrariando uma visão aristocrática, as canções de alto-falantes 

podem nos levar a construir uma travessia, pois como diz Gilberto Gil apud Bethânia (1980), 

é possível se aprender muita coisa Olhando o mundo dali / Do patamar da canção. Ademais, 

conforme a música do Skank, uma canção é feita prá acender o Sol / No coração da pessoa / 

Prá fazer brilhar como um farol / O som depois que ressoa... Mas, também, é, continua o 

autor, Prá consertar / Prá defender a cidadela / Prá celebrar / Prá reunir bairro e 

favela...(ROSA, 2006). Aí está o algo mais. Portanto, é sem motivo que nos deixamos tocar 

pela sonoridade musical, diversa e potente, do alto-falante? É sem motivo que essas produzem 

efeitos de prazer, dando-nos algum tipo de satisfação? 

Três são os motivos que me levaram a pensar sobre as canções de alto-falante. 

Primeiro, compartilho da ideia de que a canção cria o lugar onde o “ego difuso” é embalado e 

que, a partir desse lugar, absorve fragmentos do momento histórico, gestos, imaginários, 

pulsões latentes e contradições.
12

 O segundo motivo está ligado, diretamente, a uma 

                                                             
11 Ao discutir a potência das canções de amor, Rossi (2003 p.20) afirma: “A linhagem da linguagem das canções, 

através de sua performance, se la(n)ça aos nossos sentidos, porque fala justamente daquilo que o desejo humano 

mais procura: o tenso arco da demanda amorosa dirigida ao Outro”.  
12

 Wisnik (1989), ao considerar que as duas formas musicais populares (rítmica, dançante e a canção) sofrem 

mutações repetitivas, destaca que as dançantes “adotam o pulso percussivo, timbre-ruído a serviço do 

‘esquecimento’ no fluxo do momento”. Já a canção, em razão da convergência das palavras e da música, “cria o 

lugar onde se embala um ego difuso, irradiado por todos os pontos e intensidades da voz, como de um alguém 
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experiência pessoal: as canções de alto-falante povoaram a minha infância e adolescência, 

sendo imperativas na minha formação musical e nas minhas primeiras percepções de mundo. 

Elas me ajudaram a ler o mundo, ocuparam o lugar onde faltavam as palavras e foram 

“concavidade embaladora para os afetos” (WISNIK, 1989, p.199). O terceiro está ligado ao 

fato de vivermos um momento único com relação à quantidade diversificada de aparelhos que 

reproduzem, com qualidade e potência, todo tipo de mensagem sonora em praticamente todos 

os locais públicos e privados (consultório médicos, shopping, elevadores, salas de espera, 

transportes coletivos, bares, entre outros). Além disso, grandes eventos musicais são 

organizados em praças públicas, transmitidos por toneladas de caixas acústicas, com diversas 

finalidades: divertir (esporte, dança, festas populares), evangelizar, divulgar produtos e 

campanhas políticas.  

Considerando os argumentos acima, no decorrer deste capítulo, faço uma rápida 

passagem pela história do rádio no Brasil com o objetivo de identificar como surgiram, 

atuaram e atuam os alto-falantes. A seguir, apresento a experiência do Serviço de Alto-falante 

A voz do Povo,
13

 no sentido de compreender melhor esse sistema de comunicação tão popular 

no país, e, por último, trato das novas formas de utilização dos sistemas de amplificação de 

sons.  

1.1. NA ERA DO RÁDIO 

 

Maldito rádio não me faça pensar nela 

Volte pros anúncios 
Para o hit da nova novela 

 

Adriana Calcanhoto, 2012 

 

Até o início do século XX quem quisesse ouvir música tinha que ir aos teatros, casas 

de concertos, cabarés ou participar dos saraus organizados nas casas das famílias ou em salões 

privados. Como esses lugares eram, geralmente, frequentados pela burguesia urbana, as rodas 

de choros, os sambas de rodas de fundo de quintal ou as manifestações folclóricas, estas mais 

presentes no meio rural, eram os espaços frequentados pelos menos abastados. Ou seja, a 

música era tocada ao vivo e a cores e a sua reprodução só era possível através das partituras, o 

                                                                                                                                                                                              
que não está em nenhum lugar, ou num lugar ‘onde não há pecado e nem perdão’” (WISNIK, 1989, p.199). É 

desse lugar, segundo o autor, que as canções “absorvem frações do momento histórico, os gestos e o imaginário, 

as pulsões latentes e as contradições, das quais ficam impregnadas, e que poderão ser moduladas em novos 

momentos, por novas interpretações”. (WISNIK, 1989, p.199). 
13 Cf. nota explicativa na introdução do trabalho.  
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que não era ocorria com aquelas feitas no improviso pelos grupos mais marginalizados 

(chorões, pagodeiros, etc.). 

A partir da década de 1920, com o rádio, o cenário passa a ser outro. Muito embora 

nasça no Brasil como algo elitista, uma vez que apenas uma pequena parcela burguesa podia 

comprar os aparelhos receptores no exterior, além da sua programação ser muito 

intelectualizada, o rádio torna-se, rapidamente, importante meio de divulgação de valores, 

ideias e, em especial, da música urbana. Visto como sinal de progresso e de modernidade,
14

 

ainda que a concepção de moderno tivesse suas peculiaridades para cada um dos diversos 

segmentos daquela sociedade, o rádio desperta a atenção de governo, dos políticos, 

intelectuais e de artistas ligados à Semana de Arte Moderna. Ainda na referida década, logo 

após a criação da primeira emissora, por Roquette Pinto, outras vão surgindo nas grandes 

cidades brasileiras, fazendo do rádio um meio de grande influência comercial, político e 

cultural.  

Com o rádio, surgem, também, no Brasil, as gravadoras de discos. Entre outros 

autores, Carvalho atesta que o rádio e a “presença crescente de moços de classe média nos 

casts das gravadoras de disco em atividade no país” (CARVALHO, 2004, p.43) foram 

definitivos para que as músicas urbanas passassem a ter outra concepção, pois até então eram 

vistas pelos modernistas, em especial pelo Mario de Andrade, como popularescas, uma vez 

que, para esse autor, apenas o que vinha do rural podia ser denominado de música popular.
15

 

Assim, a partir dos anos 1930, “as músicas urbanas veiculadas através do rádio e do disco vão 

se tornando um fato social cada vez mais relevante” (SANDRONI, 2004, p.27), fazendo com 

que surjam, segundo ainda o mesmo autor, “os primeiros intelectuais orgânicos da música 

popular urbana no Brasil”. Ao defender que a ideia de “música popular” está diretamente 

ligada a um pressuposto comum de república, Sandroni conclui que os compositores mais 

intelectualizados, que passaram a compor para intérpretes do rádio, não iriam denominar as 

suas produções de popularescas, uma vez que esse termo era reducionista, mas, sim, “tomar 

para seu próprio uso o qualitativo ‘popular’. Assim, elas passariam a encarnar, no plano 

musical, outra concepção do ‘popular’, do que seria o ‘povo brasileiro’” (SANDRONI, 2004, 

p.28.) 

                                                             
14 Em sua dissertação de mestrado, Solon (2006 p.18) aborda a questão do rádio no Brasil, a partir da experiência 

das “rádios amplificadoras” (grifo meu) em Teresina e a sociabilidade das mesmas em torno dos alto-falantes, 

entre o final da década de 1930 e o início da década de 1960, quando é inaugurada a Rádio Pioneira de Teresina.  

 
15 Ao discutir a sigla MPB, Sandroni (2004 p.27)destaca a compreensão de Mário de Andrade sobre os termos 

popularesca e música popular.  
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Portanto, com a chegada das gravadoras e a consolidação do rádio, começa uma série 

de discussões sobre o sentido do termo popular, consequentemente do que seria o povo 

brasileiro. Segundo Sandroni (2004), quando pensamos em música popular brasileira temos 

em mente alguma concepção de povo brasileiro, tal como aqueles que aderem aos ideais 

republicanos. Em seu texto, intitulado Adeus à MPB, o autor destaca algumas posições 

importantes sobre o termo, entre elas a proposição feita por Oneyda Alvarenga nos anos de 

1950 de que é preciso se adotar uma divisão entre folclore e popular. Segundo Sandroni, essa 

proposição é um avanço, pois, apesar de considerar a música popular contaminada pelo 

comércio e pelo cosmopolitismo e reservar à música folclórica o papel de mantenedora do 

caráter nacional, a autora em questão vai atribui à música de rádio e do disco um “lastro de 

conformidade com as tendências mais profundas do povo” (ALVARENGA APUD 

SANDRONI 2004, p.28), explicando, com isso, o abandono da população “popularesca”. 

É evidente que a proposição de Oneyda Alvarenga ainda não explicita o sentido do 

que se passou a chamar de MPB, principalmente nos anos de 1960. É na busca do 

entendimento da sigla, a partir do contexto, que Sandroni (2004 p.29) argumenta: 

A concepção de uma ‘música-popular-brasileira’, marcada ideologicamente 

e cristalizada na sigla ‘MPB’, liga-se, a meu ver, a um momento da história 
da República em que a ideia de ‘povo brasileiro’ – e de um povo, acreditava-

se, cada vez mais urbano – esteve no centro de muitos debates, nos quais o 

papel desempenhado pela música não foi dos menores.  

Em trabalho mais recente sobre a sigla em questão, Neder (2008) amplia esse debate, 

argumentando sobre a dificuldade que qualquer pessoa terá em defini-la, uma vez que essa 

não pode ser limitada a uma unidade ou identidade, por englobar gêneros diversos, com 

histórias, origens e contextos muito particulares e independentes. A partir dessa premissa, o 

autor vai defender que “A MPB demarca dialogicamente um espaço de intensos conflitos, o 

encontro entre popular e o erudito, o alto e o baixo, o cosmopolita e o regional, o dominante e 

o dominado” (NEDER, 2008, p.278). Por fim, conclui afirmando que o sujeito da MPB não 

tem uma identidade, mas “diferentes subjetividades produzidas pela trama das vozes” (p.282). 

Retomando a trajetória do rádio, quero ressaltar que entre os anos de 1920 e 1950, 

apesar do custo do aparelho receptor, houve um aumento considerável de emissoras, tornando 

esse meio o principal veículo de comunicação de massa do Brasil. Com essa força, o rádio 

passa a produzir programas musicais que transformaram muitos artistas, especialmente 

cantores e cantoras, em grandes ídolos nacionais,
16

 mostrando, também, ao longo desses anos, 

                                                             
16 Segundo Azevedo (2004, p.73), em 1930 existia, no Brasil, treze emissoras de rádio; no final dos anos de 

1950, quatrocentos e oitenta e uma.  



35 
 

sua grande capacidade de mobilização política. Em 1932, no mês de maio, São Paulo exigia a 

deposição do então Presidente Getúlio Vargas. Diante do fato, as rádios paulistas, segundo 

Azevedo (2004), transformaram-se em poderosas armas, em especial a rádio Record. Mas não 

se limita a esse episódio o uso político do rádio. Em 1939, o governo percebe a força do rádio 

e cria a Hora do Brasil, passando a ter um tempo diário, bastante significativo, em todas as 

emissoras. Para atrair maior público ouvinte, o Departamento de Imprensa e Propaganda – 

DIP costumava convidar artistas famosos para se apresentarem nesse programa, formado por 

quadros de notícias, de caráter geral, entretenimento e informes políticos. Isso garantia grande 

popularidade ao programa do governo getulista. (AZEVEDO, 2004 p.71-73) 

Conforme destaca Azevedo (2004), outras iniciativas foram tomadas por esse governo, 

visando utilizar-se do rádio para promoção política. Uma das mais importantes, segundo a 

autora, foi a incorporação, ao patrimônio estatal, do grupo de empresas ao qual pertencia a 

Rádio Nacional, considerada um marco na história do rádio brasileiro e líder de audiência.  

É no tempo denominado por muitos de período áureo do rádio brasileiro
17

 que 

surgem as novelas, que os grandes nomes da música popular tornam-se queridos em todo o 

país, que o rádio amplia o lastro de patrocinadores e qualifica os seus equipamentos técnicos, 

ajudando, assim, “a criar novas práticas culturais e de consumo por toda a sociedade 

brasileira” (AZEVEDO, 2004, p.75). Através do rádio, o Brasil conheceu os modismos 

culturais, as mudanças políticas e todo o tipo de “novidade”.  

Essa força do rádio vai influenciar diretamente no surgimento dos serviços de alto-

falantes, ainda na década de 1920, sobretudo nas cidades onde a radiodifusão não alcançava. 

Solon (2006) destaca haver registros de que a cidade de Santos, no litoral paulista, apesar de 

já possuir uma emissora de rádio em 1924, tenha inaugurado a era dos alto-falantes, em 1927, 

com a irradiação de uma partida de futebol entre paulistas e cariocas.
18

  

Nas cidades onde não havia emissoras, os alto-falantes reproduziam a lógica do rádio: 

do uso político à diversão, da informação à construção de campanhas, da propaganda 

                                                                                                                                                                                              
 
17 Segundo Azevedo (2004, p.73), esse período vai de 1945 até os últimos anos de 1950.  

 
18 Com o título “Há 66 anos A Tribuna inaugurava a era dos alto-falantes no Brasil”, Hamleto Rosato conta que 

esse jornal, em 1927, inaugurou o serviço de alto-falante. Segundo o jornalista, paulistas e cariocas iriam 

disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol e A Tribuna precisava fazer algo melhor do que vinha sendo feito. 

Foi aí que Giusfredo Santini lembrou-se do senhor Carlos Fonseca, que atuava no ramo de eletricidade, perto do 

jornal, e, após consultas e sugestões, decidiram que um alto-falante seria colocado na sacada de A Tribuna. Com 

a aparelhagem toda testada, Paino foi ao Rio de Janeiro para, via telefone, enviar telegramas para Alcino 

Rollemberg, que bateria à máquina a descrição feita por Paino e Perilo Prado entregaria a Santini o trabalho 

recebido, que transmitiria ao público santista. Disponível em: <http://www.novomilenio .inf.br/ santos /h0088 

.htm>. Acesso em: 8 set. 2012. 
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comercial à produção de programas culturais. Não seria um exagero dizer que os alto-falantes 

eram as rádios das cidades menores e mais pobres. Mesmo porque, é importante destacar, até 

o início da década de 1960 a maioria da população brasileira não possuía o rádio, em razão do 

alto custo do aparelho. Conforme dados do Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico 

(IBGE, 1960 p.123-137)  publicado no VII Recenseamento Geral do Brasil, no início de 1960 

apenas 35,38% dos domicílios brasileiros possuíam aparelho de rádio; na Bahia, apenas 13% 

dos domicílios. Com relação aos aparelhos de televisão, nesse mesmo período, apenas 4,6% 

dos domicílios brasileiros gozavam desse privilégio, sendo que 96,7% eram domicílios 

urbanos. Tomando como referência os dados do IBGE, é possível que a expressão “áureo”, 

usada para denominar o período de maior força do rádio, entre os anos de 1940 e 1950, tenha 

sido aplicada muito mais em razão do glamour que esse possuía nessas décadas do que o 

número de seus ouvintes, conforme observa Lia Caldare de Azevedo (2004,  p.73).   

A título de ilustração dos dados, destaco um fragmento de uma conclamação feita ao 

povo inhambupense, para a compra de um aparelho de rádio. Diz o texto:  

Ora, conterrâneos e amigos, veículo mais necessário, hoje em dia, à marcha 
do progresso, é o rádio, que negando o espaço e o tempo difunde idéias e 

prof
a
 doutrina, auxilia o comércio e espanca a ignorância dos centros mais 

cultos aos mais ocultos esconderijos do erro, do atraso e da mentira. Eis 

porque lançamos aqui este apelo veemente a todos os inhambupenses, para a 
aquisição de Aparelho de Rádio, que ficará sob a direção de uma sociedade, 

instituída as garantias da Lei, e que será denominada SOCIEDADE DO 

RÁDIO POPULAR DE INHAMBUPE. Que nenhum inhambupense negue a 
sua contribuição a esta iniciativa que, realizada, será um grande passo no 

progresso desta querida terra. (ANEXO F: DOC.01) 

 

 O custo alto do aparelho receptor leva a citada população a se reunir para comprar um 

Rádio, meio capaz de difundir ideias, profanar doutrinas e surrar a ignorância, além, é claro, 

de garantir diversão. Chamo a atenção para a parte legal do empreendimento: o rádio será o 

motivo da criação de uma sociedade garantida por lei. (ANEXO F DOC. 01) 
19

 A referida 

conclamação não está datada, mas, conforme conversas com pessoas mais idosas da cidade, 

cheguei à conclusão de que este movimento tenha sido realizado no meado dos anos de 1940, 

época em que o rádio estava em pleno glamour e poder. Na conclusão, o texto reforça a 

importância do rádio como meio de diversão e de exercício crítico da liberdade individual: 

“Tendo nós, à nossa livre e franca disposição, um Aparelho de Rádio, [...], teremos um 

                                                             
19 Infelizmente não pude incluir no corpus desta pesquisa uma cópia do Estatuto de Funcionamento da Sociedade 

do Rádio Popular de Inhambupe, uma fatalidade impediu de conseguir o documento: o falecimento repentino do 

dono da original. Posteriormente procurei seus familiares, mas, infelizmente, não conseguiram localizá-lo. O que 

foi conseguido, através de outra conterrânea, Camerina Simões Leal, foi uma cópia de uma conclamação aos 

inhambupenses para a compra do rádio. 
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respiradouro seguro para o nosso diletantismo, como para nossa liberdade individual de 

opinião”. 

Portanto, diante do glamour do rádio, cidades pequenas que não recebiam o sinal, que 

não disponibilizavam de um determinado número de aparelhos receptores, mas que tinham 

interesse de amplificar a vida da comunidade e, ao mesmo tempo, divertir os seus habitantes, 

começaram a criar os seus serviços de alto-falantes. O próprio Solon (2006, p.31) arrisca-se a 

dizer que, por terem sido muito incentivados em localidades aonde o rádio chegava para 

poucos, ou mesmo não chegava, os serviços de alto-falantes se espalharam e, 

consequentemente, desenvolveram, também, um papel importante para vender produtos e 

valores da embrionária indústria cultural.  

Apenas como dado explicativo, do ponto de vista da física, o alto-falante, também 

chamado de “transdutor ou conversor”, é um aparelho que tem como função transformar um 

sinal elétrico em pressão sonora, convertendo um tipo de energia em outro. Enquanto sistema 

de amplificação de som, os serviços de alto-falantes, conhecidos, ainda, como amplificadoras 

ou rádios de postes, são formas autônomas de comunicação, que têm como função transmitir 

uma mensagem através das músicas, notícias, comerciais ou, até mesmo, alarmes. Ao definir 

os alto-falantes como formas autônomas de comunicação, parto do princípio de que muitos 

deles não estão, necessariamente, ligados a instituições de grande poderio político e religioso. 

Em alguns casos, servem apenas a interesses particulares, privados. Muitas casas comerciais 

se utilizam desse meio para anunciar seus produtos; outras pessoas ou grupos se utilizam para 

divulgar festas, torneios esportivos ou campanhas diversas. Muito embora esses interesses 

particulares possam contagiar a coletividade, pelo caráter imperativo do alto-falante, 

considero esse meio de comunicação proprietário de certa autonomia, uma vez que pode 

funcionar sem a interferência do poder público ou de outras forças políticas. 

Diferencia-se do rádio, principalmente, em três aspectos: a) o campo de recepção é 

limitado, uma vez que a transmissão é feita através de caixas acústicas ou cornetas fixas, 

geralmente no alto de postes, ou móveis, quando instaladas em carros.
20

 O fato de ter essa 

limitação, o alto-falante ganha um cunho comunitário, uma vez que as suas atividades 

restringem-se a um fragmento da população. Isso facilita o envolvimento em campanhas 

locais, em atender diretamente os interesses do público, etc.; b) o ouvinte é impossibilitado de 

mudar de canal ou mesmo desligá-lo, o que dá ao alto-falante um caráter impositivo. Esse 

                                                             
20

 Segundo Uribe (2004 p.115), existem sistemas de alto-falantes fixos e móveis. Os primeiros são aqueles 

“instalados em locais comerciais, comunitários, religiosos, educativos, governamentais e de outra natureza”. Já 

os móveis, além de serem instalados em carros, “se encontram casos nos quais o sistema é carregado em 

bicicletas, carrinhos rodantes, e inclusive em veículos de tração animal (cavalos, burros)” . 
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aspecto vai provocar uma relação paradoxal: usa-se de um discurso democrático para 

disfarçar uma atitude impositiva, sutil; c) seu manejo, do ponto de vista técnico, é de grande 

facilidade, fato que permite pessoas não especializadas a operá-lo.  

Apesar do seu aspecto impositivo, a limitação do campo de recepção e o fácil manejo 

técnico contribuem para a popularização do alto-falante, possibilitando-lhe diversas formas de 

uso, entre elas a comercial, onde pequenos negócios são anunciados nas portas dos seus 

estabelecimentos; convocações de assembleias, reuniões; fins políticos, tanto no que diz 

respeito a denúncias da comunidade como na propaganda de candidatos em período eleitoral; 

fins religiosos, para difundir a palavra de Deus, já que muitas torres de igrejas possuem o seu 

próprio alto-falante; desenvolver campanhas de saúde, educação, desenvolvimento local; fins 

comunitários, tais como divulgação de festas e de eventos diversos, extravios e acidentes; e, 

também, para fins de divertimento, principalmente através das suas programações musicais. 

(URIBE, 2004 p.115) 

A partir desse resumo histórico, passo a relatar a experiência do Serviço de Alto-

falante A Voz do Povo, buscando dar conta de duas questões: a importância desse meio de 

comunicação na formação de gostos musicais e a reconstrução da memória do alto-falante de 

Chiquinho Guedes. 

1.2. A VOZ DO POVO É A VOZ DE DEUS 

 

 

 

Era uma linda música 

A mesma que um dia no interior 

No alto falante da praça 

Alguém me ofertava com prova de amor. 

 

Abel e Caim, 2006 

 

Entre o ano de 1949 e o início da década de 1970, como em muitas cidades pequenas e 

médias do Brasil, o Serviço de Alto-falante A Voz do Povo foi o principal meio de informação 

e diversão da cidade de Inhambupe. Através das suas cornetas e caixas sonoras, espalhadas e 

fixadas no topo de postes das principais ruas daquela cidade, foram produzidos registros 

importantes para a memória de algumas gerações, vozes se constituíram como símbolo de 

uma história, mudanças de hábitos foram estimuladas e canções embalaram uma infinidade de 

romances, oferecidas como provas de amor, em forma de presentes sonoros. O cancioneiro ali 

tocado, além de servir de pano de fundo para muitos romances, influenciava diretamente na 
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formação do gosto musical dos habitantes daquela cidade, como também na montagem do 

repertório tocado em festinhas organizadas nas casas das famílias.   

Mas, o alto-falante também tinha as suas ambiguidades: impunha ideais, valores e 

crenças e transitava entre o democrático e o autoritário.  

Assim, a escolha por ilustrar este trabalho com a experiência do alto-falante de 

Chiquinho, como era popularmente conhecido, dá-se, basicamente, por três motivos. Em 

primeiro lugar por esse ter marcado diversas gerações em Inhambupe – adiante falarei melhor 

dessa cidade do interior baiano –, inclusive a minha, e por ter contribuído para que eu tivesse 

acesso a uma diversidade musical e aprendesse a reconhecê-la como característica positiva, 

levando-me a abrir mão de posturas preconceituosas com relação à música popular brasileira, 

o que seria impossível se me limitasse às condições e aos gostos familiares. Segundo, 

compartilho do princípio de que uma cidade ajuda a ler outras,
21

 principalmente quando o 

foco de observação é algo comum ao interior brasileiro, em especial ao baiano/nordestino. Por 

último, o nome do alto-falante: A Voz do Povo. Muito embora reconheça as suas 

contribuições, o seu nome sempre me pareceu afinado com certa demagogia e ambiguidade, 

provocando-me a pensar no valor político do alto-falante.  

Uma vez que os estudos sobre esse meio de comunicação são escassos – na 

perspectiva imagética de casulo da canção não encontrei nenhum estudo –, considerei 

importante construir uma memória do Serviço de Alto-falante A Voz do Povo, através das 

narrativas de pessoas que lá trabalharam como locutores, visando compreender melhor o seu 

funcionamento, bem como sua interferência na vida da cidade e, consequentemente, das 

pessoas. Por dificuldade de contatos, apenas quatro ex-locutores foram convidados para as 

entrevistas. São eles: Francisco Guedes de Assis Junior, Júlio Cesar Ferreira de Assis, Jorge 

Alberto da Silva e Jacques de Beauvoir.  

Francisco Guedes de Assis Junior, popularmente conhecido como Chiquinho Guedes, 

além de locutor, foi criador e dono do Serviço de Alto-falante A Voz do Povo e um grande 

agitador cultural em Inhambupe
22

. Segundo o seu relato, em 1949, com apenas dezessete anos 

de idade, recebeu de um político inhambupense o equipamento do alto-falante para fazer a sua 

campanha eleitoral do ano seguinte. Ao final dessa, ganhou o equipamento de presente. A 

partir daí, passou a promover, através do seu alto-falante, shows, festas, programas de 

                                                             
21 Gomes (1994 p.17), ao explicar a construção da primeira parte do seu livro, apoia-se no pensamento de Walter 

Benjamin, esboçado na obra Imagens do pensamento, para dizer que tomará como princípio o fato de que uma 

cidade ajuda a ler outra.  
22 Atualmente, Francisco Guedes está aposentado e residindo em Salvador. Ao longo do texto, o chamarei de 

Chiquinho Guedes ou mesmo de Chiquinho, apelido pelo qual era conhecido.   
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auditórios e diversas campanhas de caráter social. Além do alto-falante, Chiquinho foi 

proprietário do Cine São Francisco, onde tinha uma extensão da Voz do Povo.
 
Apesar das 

condições precárias, o Cine São Francisco, além de exibir grandes sucessos do cinema, foi 

palco de apresentações de artistas famosos do rádio, da música e do humor.
 
 

Júlio Cesar, filho de Chiquinho Guedes, foi locutor de A Voz do Povo ainda muito 

jovem. Aos dezessete anos, em 1968, mudou-se para Aracaju com a finalidade de estudar e 

trabalhar em rádio. Como radialista, atuou nas grandes emissoras de Salvador, onde ganhou o 

título de Imperador do Rádio. Na Rádio Excelsior da Bahia, por exemplo, atuou como locutor 

no período de 1969 a 1982. Em 1988, mudou-se novamente para Aracaju, onde continua 

trabalhando como radialista, comandando um programa de grande repercussão, na Rádio 

Jornal AM, intitulado Sucessos do Povo. 

Jorge Alberto da Silva, conhecido como Jorge Pacoa, foi um dos últimos locutores de 

A Voz do Povo, entre o final dos anos de 1960 e início dos de 1970. Neste período, comandou 

um programa de variedades, intitulado Atrações JS. Saiu de Inhambupe para São Paulo, como 

muitos outros jovens da época, sempre atuando no ramo.
23

 Jacques de Beauvoir,
24

 por sua 

vez, atuou em A Voz do Povo como comentarista de cinema. Semanalmente, escrevia críticas 

sobre os filmes que seriam exibidos no Cine São Francisco. Estas, além de lidas por ele no 

alto-falante, eram colocadas nas “tabelas”
25

 de propaganda das respectivas películas, 

espalhadas em diversos pontos da cidade. (Cf. narrativas dos locutores. APÊNDICES A, 

p.174-204)  

Para entrar no âmbito dos motivos apresentados anteriormente, quero iniciar 

retratando, de forma breve e pontual, a cidade onde A Voz do Povo informou, divertiu e 

contribuiu para a formação de gostos musicais por, praticamente, três décadas. Esse retrato 

focará mais o período em que o alto-falante teve uma voz significativa. Inhambupe é um 

                                                             
23 Chegando a São Paulo, Jorge trabalhou em estúdios, em empresas de distribuição de discos e de produção de 

vídeos. Hoje, morando em Salvador e aposentado como funcionário público, produz documentários sobre cultura 

popular. O seu último trabalho é um DVD, intitulado O Samba de Roda na Palma da Mão, com direção artística 

de José Carlos Torres, roteiro de Jonar Brasileiro e direção musical de Roberto Mendes. O referido documentário 

teve o patrocínio do Fundo de Cultura do Governo do Estado da Bahia. Jorge Alberto da Silva poderá ser 

chamado, também, ao longo do texto, de Jorge Pacoa ou, simplesmente, Pacoa, apelidos pelos quais o ex-locutor 

é mais conhecido.  

 
24Jacques de Beauvoir é jornalista, formado pela UFBA. Estudou, também, na Escola de Teatro da UFBA, 

atuando durante algum tempo como ator e como professor de arte da Escola Técnica da Bahia, por onde se 

aposentou. Como jornalista, trabalhou em vários jornais da capital baiana e, atualmente, escreve uma coluna 

semanal no Jornal Tribuna da Bahia e comanda um site intitulado Bahia Vitrine. 

 
25

 Assim chamadas por toda a população inhambupense, as “tabelas” eram grandes folhas de madeira, espalhadas 

pelos principais pontos da cidade, onde ficavam pregados os cartazes de divulgação dos filmes a serem exibidos 

naquela semana, indicando dia e horário. 

 



41 
 

município localizado no interior da Bahia, entre a caatinga e mata atlântica, com área 

aproximada de 1.223 km
2 

e uma população de 36.306 habitantes, conforme o censo 

demográfico de 2010. Desse total, aproximadamente 56% residem na zona rural. A história da 

cidade começa com o processo de catequese desenvolvido pelos jesuítas, por volta de 1572. 

Apesar disso, só em 6 de agosto de 1896, através da Lei Estadual nº 134, foi elevado à 

categoria de município. (IBGE, 2012) A economia local sempre teve como base a pecuária e a 

agricultura, sendo essa em menor porte. Até o início dos anos de 1970, a igreja matriz, 

praticamente, era o centro da fé e das diversões, considerando que as suas festas religiosas, 

desde as procissões, missas e novenas da padroeira, Nossa Senhora da Conceição, até as 

animadas quermesses no período natalino, serviam de motivo para encontros, conversas e 

manifestações artísticas e culturais diversas.  

Nos anos de 1940, com a chegada da energia elétrica, gerada a motor diesel, surgem o 

Cine Rex e o alto-falante Rex. O cinema de Tonho, como também era chamado, exibia, antes 

do filme principal, “[...] pequenos documentários, com uma duração de mais ou menos quinze 

minutos, sobre música e outras temáticas de interesse da época, vindos dos Estados Unidos, já 

traduzidos”, conforme Jacques de Beauvoir, um dos ex-locutores do A Voz do Povo.
26

 Em sua 

narrativa, o ex-locutor aponta para a presença marcante do chamado way of life americano, 

em Inhambupe, ao acrescentar: “Acabou a guerra... E a gente copiava muito os Estados 

Unidos, os filmes que vinham de lá, aquelas histórias de amor. Eles passavam essa coisa pra 

gente”. (APÊNDICE A: NARRATIVA 002) 

Assim, o cinema passou a ser uma diversão tão significativa que algumas famílias 

pagavam por mês para que seus filhos e filhas tivessem seus lugares garantidos. “Lá em casa, 

por exemplo, se pagava por mês. Iam todos os dez. Tinha uma fila inteira, só pra família”, 

conta Jacques. Com relação ao alto-falante Rex, o jornalista ressalta que era mais fala, já que 

poucos eram os discos disponíveis. “Você ouvia, durante meses, as mesmas músicas. Só 

depois é que Chiquinho começou a fazer esse intercâmbio com algumas gravadoras, rádios, e 

começou a trazer outros discos”, argumenta.
27

 (APÊNDICE A: NARRATIVA 002) 

 

                                                             
26 Esses pequenos documentários eram chamados de shorts. “Uma curta metragem, ou short, era originalmente 

um tipo de filme com uma duração compreendida entre 20 e 40 minutos concebido especificamente pela 

indústria cinematográfica americana nos primeiros anos do século XX. [...]. Um programa típico desta época 

incluía sempre o filme principal e a respectiva curta no mesmo pack, modalidade que se manteve quase 

inalterada até aos anos 60.” Disponível em: <http://obvio usmag.org/ archives/2007/07/ 

antes_do_cinema.html#ixzz2gWcdHF4u>. Acesso em: 1 mar. 2013. 

 
27 Ao se referir a Chiquinho, Jacques já está falando do Serviço de Alto-falante A Voz do Povo. 
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           FIGURA 1: PRÉDIO DO CINE E O ALTO FALANTE REX (1949) 

 

           FONTE:  FOTO DE MARIA FRANCISCA 

 

 Para Jacques de Beauvoir, naquele contexto vivia-se como numa concha, e tudo 

parecia bom. Diz ele:  

A vida era tão boa. Era como uma concha, todo mundo ali dentro. Tinha a 

missa. Ir para o jardim era uma festa. À noite, todo mundo passeava no 

jardim. Nas festas cívicas, a filarmônica de Zé Nena tocava. Tinham aquelas 
festas que Guega, seu pai, tocava. Era tão bom. Só que a gente não aspirava 

muita coisa. (APÊNDICE A: NARRATIVA 002) 

No início dos anos de 1960, a concha começou a se abrir. Mais precisamente em 1964, 

a cidade ganhou um clube social, graças ao esforço de um grupo de rapazes dispostos a 

construir o empreendimento, liderado por Lino Moura, que tinha retornado do Rio de Janeiro, 

depois de ter morado por lá durante muitos anos como militar da aeronáutica. A sua 

empreitada contou com o apoio de Chiquinho Guedes e do seu alto-falante. Com o Clube a 

cidade ganhou alternativas de lazer. Foi Lino Moura quem trouxe, através do Clube, o 

primeiro aparelho de televisão para Inhambupe. Fora isso, o cotidiano continuava o mesmo. 

Na figura abaixo da esquerda para direta temos Nilton Campos, João Bosco e Lino Moura.  
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              FIGURA 2- CLUBE DE INHAMBUPE (1964) 

 
             FONTE: ACERVO DE LINO MOURA 

   

Com a inauguração de A Voz do Povo, no início dos anos de 1950, comandada por 

jovens e incentivada por um político que se apresentava como inteligente e moderno, como já 

disse Chiquinho Guedes, novos hábitos começam a aparecer, entre eles o das pessoas irem 

passear na praça da matriz à noite, principalmente nos finais de semana, para ouvirem as 

novidades musicais e conversarem.
28

 Assim, tal qual é cantado na epígrafe deste item, todas 

as noites, uma linda música, no alto-falante da praça, alguém ofertava como prova de amor. O 

ex-locutor, Jorge Pacoa (2012), destaca: 

 
A cidade era pequena, não tinha televisão e rádio só uma emissora era 

sintonizada, a PRA4 – Rádio Sociedade da Bahia. [...]. A diversão da gente 

era o alto-falante. Só funcionava à noite, das 18 às 22 horas, pois a energia 
era a motor a diesel e com horário limitado. [...]. Depois do final dos anos 60 

(1969), passou a ter energia o dia todo, mas o alto-falante manteve-se 

funcionando no mesmo horário de antes, porque era uma forma de 
economizar energia. Afinal, quem costeava isso era o dono do alto-falante. 

(APÊNDICE A: NARRATIVA 003 )  

Durante mais de vinte anos a cidade contou com a energia elétrica de um gerador a 

óleo, sendo ligado às dezoito e desligado às vinte e três horas, após três sinais com pequenos 

                                                             
28

Uma das razões para esse entusiasmo, certamente, estava no fato de Chiquinho Guedes ter promovido uma 

mudança e uma ampliação significativas no repertório musical. Através de intercâmbio com algumas gravadoras 

e emissoras de rádios, como anotou Jacques de Beauvoir, Chiquinho conseguiu discos mais atuais, com canções 

que eram sucessos nacionais. (APÊNDICE A – NARRATIVA 003) 
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intervalos entre um e outro. O sonho pela luz de Paulo Afonso,
29

 como era chamada a energia 

gerada e distribuída pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF parecia 

distante. A referida usina ganhou fama no nordeste brasileiro, em especial na Bahia, a partir 

da canção de Luiz Gonzaga, quando o Rei do Baião a exaltou, cantando: Olhando pra Paulo 

Afonso / [...] Vejo a indústria gerando riqueza / Findando a seca / Salvando a pobreza / Ouço 

a usina feliz mensageira / Dizendo na força da cachoeira / O Brasil vai, o Brasil vai. 

(GONZAGA, 1955) Para Inhambupe, esse sonho só foi se realizar no final de 1969. A partir 

daí, começou a surgir, na cidade, uma nova demanda: o desejo do sorvete, da abafabanca, do 

picolé, da cerveja gelada, etc. Isso propiciou o surgimento de bares e lanchonetes, ampliando 

os espaços de diversão. Mesmo com o município usufruindo de energia vinte e quatro horas 

por dia, os horários de o alto-falante entrar e sair do ar continuavam os mesmos, como disse 

Jorge Pacoa, o que mantinha o hábito de rapazes e moças irem para a praça ouvir músicas, 

conversar e paquerar. Convém destacar que a luz de Paulo Afonso, inicialmente, ficou restrita 

à zona urbana. A rede só começou a ser ampliada no final dos anos de 1970, assim mesmo 

privilegiando os distritos mais urbanizados. Hoje, o município é totalmente atendido pela rede 

elétrica da Chesf. 

A partir dessa síntese e de leituras sobre lugares e situações semelhantes, arrisco-me a 

dizer que Inhambupe parece simbolizar uma parcela significativa das cidades pequenas do 

Brasil, principalmente por reproduzir os mesmos valores sociais, políticos e culturais que 

forjam uma identidade que relega, ao segundo plano, expressões que fujam ao padrão branco, 

católico e urbano, em que diversidade e mestiçagem são descartadas. Observo essa lógica na 

letra do hino oficial inhambupense, por exemplo. (XAVIER, 1920 APUD CARVALHO, 

2007) 
30

 Nele, a história inhambupense e a sua identidade cultural são cantadas a partir das 

referências do citado poder hegemônico (Em mim refulgem as mais nobres tradições), uma 

vez que tenta reproduzir determinado status quo. Diz o hino: Sob o berço fecundo e 

abençoado / De estadistas ilustres e eminentes / No apogeu do prestigio, no passado / Fiz 

ministros, presidentes. Sem dúvida, o enaltecimento daqueles ligados à casta do político, 

como se fosse a representação única daquele povo. Mais adiante, o autor cita: Dantas, Sátiros 

Dias, Leão Veloso / E outros vultos que ficaram na História / São frutos do meu seio 

carinhoso / Meu orgulho, minha glória! Mais uma vez, todos do campo político. Entre os 

                                                             
29 Na verdade, a energia fornecida pela Chesf era chamada, em toda aquela região, de luz de Paulo Afonso, 

porque esse era o nome da cidade onde foi construída a usina, local da famosa cachoeira, citada na canção de 

Luiz Gonzaga.   

 
30 O hino de Inhambupe, autoria de Antonio Batista Xavier (1920)  conhecido como Dr. Tote, gravado por mim, 

Silvio de Carvalho e Ana Verena (2007) (meus dois filhos mais velhos), com direção musical de Luciano Bahia. 
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Dantas, só para ilustrar uma vinculação ao poder religioso, está Dom Marcolino, que foi bispo 

no Rio Grande do Norte.  

Observo, também, na letra do hino, um forte bairrismo (Do norte linda pérola custosa) 

que desagua na grande pretensão: Ninho de gênios, de existência gloriosa. Por fim, o refrão 

que se repete ao longo do hino: Eu com prazer, / Com ufania / Posso dizer que na Bahia / 

Tem um lugar, / De proeminência / A inteligência / Que sei honrar. Essas posturas alimentam 

um tipo de identidade e, certamente, devem ter contribuído para que os poderes constituídos, 

pelo menos no período em que o alto-falante de Chiquinho teve voz, mantivessem a divisão 

entre o urbano e o rural, com privilégio do primeiro; desprezassem manifestações culturais 

que não derivassem das “nobres tradições”; alimentassem a invenção de uma história contada 

a partir dos vencedores. Ou seja, a mesma praça, o mesmo, as mesmas flores e o mesmo 

jardim, (IMPERIAL,1967) como cantava Ronnie Von, da história e da identidade do 

chamado povo brasileiro, que se repete em determinados discursos.
31

  

Após a construção desse pequeno retrato, passo a discutir o nome do alto-falante: A 

Voz do Povo. Inicio perguntando: o nome do alto-falante seria uma armadilha ambígua que, 

utilizando-se de determinados discursos, pretendia naturalizar-se como parte de certo 

ambiente? Esse povo seria a totalidade dos cidadãos ativos e diferenciados da população 

inhambupense ou parte dela? Quem seria, de fato, o povo ao qual a voz era assegurada? À 

primeira vista, o título do alto-falante parece representar um movimento revolucionário, 

apresentando o povo como legitimador do poder político, conforme os ideais modernos. 

Entretanto, ao destacar que “[...] o povo é fundador da democracia não como população, mas 

apenas como categoria que permite dar parte, enquanto garantia, do nascimento do Estado 

Moderno” (MARTIN-BARBERO, 2009, p.34), Martin-Barbero alerta para uma questão: 

povo não é um conceito fácil, simples ou empírico. Assim sendo, não pretendo caminhar para 

uma discussão conceitual a respeito do termo, uma vez que não me parece fundamental para 

essa pesquisa, mas entender como as vozes ligadas ao alto-falante de Chiquinho definem o 

que elas próprias pretendiam chamar de povo.  

Em uma das suas canções, João do Vale canta: Meu samba é a voz do povo. (VALE, 

1966) Cantando, apenas, o refrão dessa música, o compositor maranhense não deixa pistas do 

                                                             
31 Em seu romance Viva o povo brasileiro, João Ubaldo Ribeiro tenta desconstruir essa ideia de povo, pautada 

nas “nobres tradições” europeias, conforme leitura de Eneida Leal Cunha. Para essa autora, “A quantidade de 

personagens, a diversidade das situações narradas, a longa duração da ação do romance e, em especial, a 

mobilidade e variação de procedimentos narrativos e de vozes mimetizadas pela narração são recursos 

necessários à configuração múltipla do povo brasileiro e da identidade nacional. Ao mesmo tempo, atestam a 

impossibilidade de uma voz única, que hierarquize e legitime essa multiplicidade de um lugar neutro” (CUNHA, 

2005, p.166).   
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que ele está chamando de povo. Entretanto, ao ler as estrofes seguintes é possível verificar 

que o autor se filia, ainda que involuntariamente e de maneira não explícita, a uma noção 

marxista de povo. Diz a letra: Eu fui pedir aumento ao patrão / Fui piorar minha situação / O 

meu nome foi pra lista / Na mesma hora / Dos que iam ser mandados embora. No sentido 

marxista, exposto por Martin-Barbero, o povo é o proletariado.
32

 Assim, ao cantar as dores de 

um operário demitido, o samba estaria representando e assumindo a voz do povo, uma vez 

que o personagem é um “proleta”, oprimido pela força da grana que ergue e destrói coisas 

belas. (VELOSO, 1978)   

No que diz respeito ao alto-falante, levando em consideração o que foi relatado pelos 

ex-locutores, o título não me parece estar associado à noção de povo entendida na canção de 

João do Vale. Ao ser questionado sobre o nome do alto-falante, Jorge Pacoa (2012), por 

exemplo, tenta esclarecer, dizendo: “Ele dava voz ao povo. Chiquinho nunca nos proibiu de 

nada. [...]. Agora, na época da política era que tinha divisão. Se o sujeito era de um partido 

opositor, de uma outra facção, não podia usar A Voz do Povo.” A partir dessa fala, questiono 

se fora dos períodos eleitorais toda a população tinha voz e Jorge responde: 

 

Eu acho que tinha um limite. Era um determinado povo. Era mais a 

sociedade organizada, a própria igreja (brigava-se, mas tinha uma ligação, 

um vínculo). Era, na verdade, o poder. O político. Teve um cara, certa vez, 
que mandou tirar o alto-falante da rua dele. E tirou. Esse cara tinha o poder 

de interferir, o poder econômico e político. A Voz do Povo tinha certa 

ambiguidade, mesmo porque era ligada a um partido político. E tomava 
partido, mesmo. Todo mundo se conhecia na cidade, sabia que Chiquinho 

tinha uma vinculação partidária, então não tinha como separar. (APÊNDICE 

A: NARRATIVA 003) 

 

 Seguindo o raciocínio do ex-locutor, algumas vozes se faziam ouvir até mesmo para 

desligar o alto-falante, enquanto outras eram destituídas da possibilidade de reivindicar uma 

participação. Ao contrário, muitas pessoas se sentiam obrigadas a uma audição forçada, a ter 

que ouvir e conviver com a disseminação de valores e ideias voltadas para interesses de um 

determinado poder. E esse, certamente, não era o poder do proletariado ou da classe oprimida 

local, como pretendia o samba de João do Vale. Com a confirmação de outro colega, Júlio 

Cesar, o ex-locutor Jorge recorda que, apesar de ser vinculado ao mesmo grupo político, o 

padre mandava desligar o alto-falante no horário das celebrações religiosas. Segundo Pacoa 

                                                             
32 Conforme Martin-Barbero (2009 p.42) , apesar dos anarquistas entenderem que o conceito de povo não se 

esgota no de classe oprimida, “os marxistas rechaçam seu uso teórico por ambíguo e mistificador substituindo-o 

pelo de proletariado”. 
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(2012), “[...] a igreja (católica) criou muitos problemas com a gente.  “O padre Edson era 

muito renitente e exige que, no horário da missa, o alto-falante fosse desligado”. E era.  

 Quanto ao caráter partidário do alto-falante, Chiquinho reafirma que esse era ligado a 

um líder político local e que visava divulgar as suas realizações, fazer o seu marketing pessoal 

e garantir espaço para que grupos de poder, a ele ligados, pudessem anunciar as suas ideias e 

assuntos dos seus interesses. É Chiquinho quem conta: “No fim de 1949 veio a política. A 

eleição era em 1950 e Tenório, que era prefeito na época, sabido e inteligente, comprou o 

serviço de alto-falante e me entregou”. (APÊNDICE A: NARRATIVA 001) 

 

FIGURA 3: CHIQUINHO GUEDES E SEU ALTO-FALANTE MÓVEL (1958) 

 
                                       FONTE:  ACERVO DE LINO MOURA 

 

Ao destacar as características de sabido e inteligente, Chiquinho me leva a pensar que 

o objetivo do prefeito citado era se utilizar da propaganda, a fim de apresentar-se como 

homem moderno, progressista e representante do povo, reproduzindo a estratégia getulista de 

utilização do rádio. O alto-falante, portanto, era suficiente para atingir, ao mesmo tempo, 

todos os pontos daquela cidade, que, à época, possuía menos de cinco mil habitantes, 

amplificando a voz do candidato e, consequentemente, as suas ideias. Cabe destacar que o 

eleitorado rural, apesar de ser a grande maioria da população, reproduzia, nas urnas, a vontade 

de determinadas vozes urbanas. Um bom exemplo de que a expressão povo era reduzida a 

grupos vinculados ao líder político que comprara o alto-falante, era o caso da igreja católica. 

Além de ter poder para mandar desligar, o tinha, também, para definir horários próprios, 

como a Hora da Ave Maria, divulgação das suas festas e outros avisos do seu interesse. O 
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mesmo, pelo menos é o que parece implícito na fala dos ex-locutores, não acontecia com 

outras religiões, principalmente as de origem afro-brasileira. 

Ao ser questionado como surgiu a ideia do nome, Chiquinho Guedes reforça o caráter 

partidário daquele meio de comunicação e acrescenta: “Bom, praticamente, era um serviço de 

alto-falante que servia à política de Tenório, como eu já disse. [...]. Quanto ao nome, era um 

nome popular, ‘a voz do povo’. Aí pegou e passou a ser a distração do povo na época”.
33

 

(APÊNDICE A: NARRATIVA 001) 

 Oriunda do latim ‘vox populi, vox dei’, a expressão “a voz do povo é a voz de Deus”, 

de fato, já era conhecida desde os antigos gregos e romanos, uma vez que parecia alertar a 

todos para a importância da relação entre opinião pública e o poder. Ou seja, ainda que sob a 

aparência de certo virtuosismo perante a ignorância do público, um governo que não ouve a 

voz do povo, pelo menos em um regime democrático, dificilmente se manterá no poder. E 

Tenório elegeu-se prefeito em 1946, após o fim da ditadura do chamado Estado Novo. 

Portanto, tinha que ouvir essa chamada “voz de Deus” para se manter no poder, ainda que sob 

uma aparência de povo. Por outro lado, quando Chiquinho afirma que o seu alto-falante “era a 

distração do povo”, há controvérsias, uma vez que esse provocava, também, certo incômodo.   

Jorge é uma das vozes que afirmam a existência de reclamações contrárias à A Voz do 

Povo, seja pelo som das suas corretas produzirem uma espécie de poluição sonora, seja em 

razão de posições políticas. Segundo o ex-locutor, algumas pessoas se sentiam tão 

incomodadas que chegavam a desligar o fio da bobina do alto-falante.  E acrescenta uma 

história:  

[...] Anísio, um rádio-técnico lá de Inhambupe, filho de dona Teve, mexia no 

alto-falante e fez com que a Voz do povo entrasse no mesmo sinal da Rádio 

Sociedade da Bahia. Então, meu pai estava, em casa, ouvindo A hora do 

Brasil, que era sagrado, obrigatório, e não conseguia, pois entrava o som de 
A Voz do Povo. [...]. Meu pai ficou puto. Não só ele, mas Zé Nena e tantos 

outros ficaram sem ouvir A hora do Brasil, naquele dia, porque o alto-falante 

local estava entrando na mesma frequência do rádio. Como o Anísio morava 
em frente à nossa casa, meu pai foi lá conversar com ele, saber que história 

era aquela.  Terminou Anísio tirando a Voz do Povo do ar. (APÊNDICE A: 

NARRATIVA 003)  

 

Essa história é confirmada por Chiquinho Guedes e, pelo que suspeito, o citado 

técnico teve a intenção de pirraçar aqueles que se sentiam incomodados com o barulho do 

alto-falante, principalmente quando esses ouviam seus programas preferidos no rádio. Mesmo 

                                                             
33 Tenório Batista Lima foi prefeito por suas vezes (1946 e 1962) e, segundo o próprio Chiquinho Guedes, era 

conhecido pelo seu carisma e habilidade política. 
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com os argumentos dos outros locutores, Chiquinho garante que o som das cornetas não 

incomodava. E argumenta: “Não incomodava, não. Certa vez, um senhor estava doente, que 

eu não sabia, e disseram para ele falar comigo, me pedir para desligar o alto-falante. Mas, ele 

falou: ‘Deixe, deixe, não tá incomodando, não’”. (APÊNDICE A: NARRATIVA 001) 

As narrativas dos ex-locutores parecem ter, de certa maneira, uma pretensão política 

de homogeneizar o trabalho do alto-falante, através da expressão povo, embora negue a 

configuração múltipla do povo brasileiro e sua diversidade, conforme Cunha (2005). Assim, 

observo que, no eco do alto-falante, pessoas se estranham, não se reconhecem, tornando A 

Voz do Povo algo sintomático de um determinado discurso demagógico e, até certo ponto, 

autoritário. Ou seja, o alto-falante de Chiquinho, salvo melhor juízo, produz uma ideia de 

povo, caracterizada por um conjunto de ideias, valores e princípios políticos, sociais e 

culturais defendidos por alguns grupos de poder. Um “determinado povo”, que Jorge Pacoa 

chama de “sociedade organizada”.  

Apesar do uso político e da sua certa ambiguidade entre o democrático e o autoritário, 

A Voz do Povo, certamente, teve uma importância naquela comunidade, uma vez que pessoas 

se utilizavam dos seus microfones para transmitir recados e anúncios diversos, jovens 

aproveitavam para aprender a arte de comunicar, além de informar e, principalmente, divertir, 

como lembrou o seu criador. Ao ressaltar o valor do alto-falante, Jorge Pacoa argumenta que 

esse “[...] era um meio de comunicação que prestava um serviço à comunidade, não só na 

divulgação de músicas. A comunidade tinha um acesso e as pessoas, realmente, se valiam 

dele” (APÊNDICE A: NARRATIVA 003). Júlio Cesar, por sua vez, reconhece a importância 

do alto-falante do seu pai como escola para os jovens inhambupenses que queriam ingressar 

no rádio, inclusive para ele próprio.  “A experiência com a A Voz do Povo foi fundamental 

para a minha carreira, porque não havia nenhuma escola de formação de radialista, na época, 

aqui no Brasil. Então, a capacitação era feita no serviço de alto-falante” (APÊNDICE A: 

NARRATIVA 004), argumenta Júlio Cesar. 

Portanto, apesar de incomodar algumas pessoas e de só dar voz a determinados grupos 

de poder, até o início dos anos de 1970 o alto-falante informou, divertiu e contribuiu para a 

construção de sonhos e do gosto musical de muitos jovens inhambupenses. 

Segundo Pacoa, a presença do alto-falante à noite, na praça, estimulava conversas e 

influenciava o surgimento de novas atitudes, mesmo porque aqueles que, politicamente, eram 

contra os donos daquele meio de comunicação, usufruíam, também, dos seus programas 

musicais, dos seus noticiários. Diz Jorge (2012): “As pessoas se preparavam para ouvir A Voz 
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do Povo, sabia? Tinha gente que saía à noite só pra bater papo e ouvir música no jardim. [...]. 

Foi uma fase boa que se passou naquela cidade, ouvindo aquilo”.
34

  

 

         FIGURA 4: PRAÇA DA MATRIZ (1950) 

 
        FONTE: FOTO DE MARIA FRANCISCA 

 

                 FIGURA 5: PRAÇA DA MATRIZ (1964) 

 

                           FONTE: ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL 

                                                             
34

 Quero ressaltar que ao longo das três décadas em que atuou A Voz do Povo, a arquitetura da Praça da Matriz 

de Inhambupe foi sendo modificada, como se  acompanhasse as mudanças ocorridas no comportamento da  

população. No início da década de 1970 a sua forma arquitetônica é transformada de maneira radical. (ANEXO 

C )  
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Ao contribuir para o surgimento de novos hábitos, como o de ouvir música na praça 

pública, estaria o alto-falante, com as suas canções, incitando pessoas a fantasiar a realidade e 

a dissipar “o peso e a espessura do existir”,
35

 criando, assim, espaços para leituras mais 

atentas do e de mundo, independente da vinculação partidária ou religiosa delas? Acredito que 

sim, pois Lopes (2013) argumenta que a música pode provocar uma suspensão e, por 

consequência, nos colocar em um lugar onde seremos capazes de deslocar os limites impostos 

pelas ideologias, pelas religiões e por todas as outras formas de dominação. Diz ela: “É outra 

maneira de nos apropriarmos do espaço, de nos fazer apoderar dos pensamentos, de provocar 

amizades, numa rede móvel de territórios e cidades.” (LOPES, 2013) 

Ao admitir que as canções do alto-falante possam provocar novas leituras de si, do 

outro, do mundo, outras questões vêm-me à tona: qual o repertório apresentado por A Voz do 

Povo? Quais os critérios para a escolha desse repertório? Chiquinho afirma que o rádio era a 

grande referência para a dinâmica do alto-falante, como também para a escolha do que seria 

tocado em suas cornetas. Diz ele: “Eu me baseava pelo rádio. Eu escolhia as músicas que 

estavam no auge, nas rádios, comprava os discos numa loja de Salvador e levava as novidades 

para Inhambupe. As pessoas ficavam na expectativa das músicas novas”. (APÊNDICE A: 

NARRATIVA 001)  

                       FIGURA 6: CHIQUINHO AO MICROFONE (1958) 

 
                          FONTE: ACERVO DE LINO MOURA 

Dessas “músicas novas”, uma que se tornou grande sucesso daquele alto-falante, nos 

anos de 1950, foi Jezebel,  fox-trot lançado em 1951, na interpretação de Frankie Laine e, no 

                                                             
35 Nietzsche vai dizer em O Nascimento da Tragédia que “só como fenômeno estético se vê legitimada a 

existência do mundo” (2005, p.13). Em “Gaia Ciência”, o filósofo afirma: “Como fenômeno estético a existência 

ainda nos é suportável” (NIETZSCHE, 2001, p.132). 
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ano seguinte, também em inglês, gravado por Leny Eversong (cantora brasileira que fez 

enorme sucesso nas décadas de 1950 e 60), tornando-se o carro-chefe dessa artista.  Mas, o 

sucesso obtido pela referida canção, no Serviço de Alto-falante A Voz do Povo, na voz de 

Jorge Goulart (1952). Segundo Chiquinho Guedes, o fato do filme de William Wyler – 

ganhador do Oscar nas categorias de Melhor Atriz (Bette Davis) e de Melhor Atriz 

Coadjuvante (Fay Bainter) –, também com o mesmo título, ter sido exibido no Cine São 

Francisco pode ter influenciado para o sucesso da música homônima.                                               

Mais Ainda que os sucessos produzidos pelo rádio fossem o indicativo para a formação do 

repertório, a construção do acervo musical do alto-falante passava pelas condições financeiras 

e gosto pessoal do seu dono. Já o roteiro das canções a serem tocadas no dia, considerando 

acervo existente, era preparado pelos locutores e a “música preferida” estava limitada à lista 

organizada pelo programador. Júlio Cesar (2012) relembra: 

Cada locutor, eram vários, preparava o seu roteiro com as músicas que 

seriam tocadas durante aquele horário. Os ouvintes enviavam cartas pedindo 

a música preferida. Alguns iam até o estúdio e faziam a solicitação de 
“presente sonoro”, parabenizando o aniversariante amigo ou um familiar. 

Tinham, inclusive, aqueles que pagavam para apresentar uma sequência 

musical, oferecendo “de alguém para outro alguém, apaixonadamente”. 

Nesses casos, os nomes não podiam ser revelados. (APÊNDICE A: 
NARRATIVA 004)                                     

 Levando em consideração os argumentos acima, é possível dizer que as canções 

tocadas no alto-falante de Chiquinho reproduziam, até certo ponto, o gosto do seu dono e, por 

tabela, dos programadores, pois a escolha do público estava limitada ao acervo existente e 

definido em cada programa. Ao ser questionado se o repertório mais politizado ou mais 

intelectualizado dos anos de 1960 era contemplado, o dono do alto-falante afirma que essas 

canções raramente eram tocadas. Segundo ele, A Voz do Povo só fazia reproduzir os grandes 

sucessos do rádio, todos eles de grande apelo popular, em geral canções de amor. Sim, mas A 

Banda, de Chico Buarque (1966), Alegria, Alegria, de Caetano Veloso (1967), Chega de 

Saudade, na interpretação de João Gilberto (1959), também não foram grandes sucessos do 

rádio? Questiono. Chiquinho justifica a pouca execução dessas músicas, afirmando que “[...] o 

repertório romântico popular era o carro-chefe”. Adiante, o dono do alto-falante completa: 

“Agora, no período de carnaval, eram as músicas de carnaval; no de São João, forró. No 

restante do ano, na grande maioria, eram os boleros, sambas-canções...”. (APÊNDICE A: 

NARRATIVA 001) 

 Uma outra voz dialoga com o dono do alto-falante, quando esse afirma ser o repertório 

romântico “o carro-chefe”: Jorge Pacoa (2012). Segundo ele, prevalecia mesmo o repertório 

mais meloso, abolerado, em detrimento de outros estilos e gêneros. E acrescenta: 



53 
 

 
Música clássica, por exemplo, não tocava. Só quando tinha nota fúnebre, 

algum falecimento. Nesse dia tocava só música clássica em respeito à 
família enlutada e à pessoa que morreu. Na verdade, quando o falecido era 

da cidade; quando da roça, não tinha nem anúncio. O repertório em geral era 

do tipo que hoje se chama de brega, arrocha... [...]. Romantismo chulo. Eu 
me lembro de um cara, Luiz Wanderlei, que tinha aquela música chorosa, 

pra matar o sujeito. As músicas desse cara tocavam muito. Mas, também, 

tocava lá Edith Piaff, Conny France, Ray Charles. A bossa nova tocava 

muito pouco. João Gilberto... Chega de Saudade.
36

 (APÊNDICE A: 
NARRATIVA 003) 

 

 As narrativas de Jorge e Chiquinho indicam certa divisão entre erudito e popular, entre 

o urbano e o rural, entre o letrado e não letrado. Entretanto, em outros momentos os 

entrevistados, mesmo ressaltando a prevalência da canção romântica, falam de um repertório 

próprio de orquestras como Paul Mauriat, Glenn Miller, além das valsas. A propósito, Jorge 

Pacoa conta que um dos ouvintes, frequentemente, lhe pagava para tocar um disco intitulado 

Valsas Eternas, em que estavam incluídos grandes clássicos da música erudita.
37

    

 O próprio prefixo musical do alto-falante foi, durante muito tempo, Petit Fleur 

(1959)
38

 musica instrumental, no estilo fox-trote,
39

 que se constituiu em um dos maiores 

sucessos nos anos de 1950, na gravação de Bob Crosby. Portanto, ainda que a dicotomia 

acima citada existisse, tocava-se certa variedade musical, mesmo havendo, segundo os 

entrevistados, uma grande preferência por um determinado gênero. Por que essa preferência, 

já que o rádio também tocava outras coisas, outros estilos, outros gêneros? Mais uma vez, 

Jorge Pacoa (2012) tenta explicar: 

                                                             
36 Ao dizer “quando da roça”, o ex-locutor está se referindo aos moradores da zona rural.  

 
37 Encontrei vários discos, no formato de LP, com o título de Valsas Eternas. Jorge Pacoa, entretanto, não 

lembrava quais obras constavam no LP que compunha o acervo de A Voz do Povo.  

 
38 A música instrumental Petit Fleur (1959) é de autoria de Sidney Joseph Bechet. A gravação que tocava no 

alto-falante de Chiquinho era a de Bob Crosby. LP Petit Fleur and his bobcats. Posteriormente, esse fox recebeu 

letra em francês de Fernand Bonifay e Mario Bua e foi gravado, entre outros, por Charles Aznavour.. 

 
39 O Fox-trote é um determinado estilo musical e que, segundo Raffaelli (2013, p.2), chegou ao Brasil no início 

dos anos 20, século passado, interpretado por conjuntos americanos que tocavam no Teatro Assyrio, na época a 

principal casa noturna do Rio de Janeiro. 
. 
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As informações a respeito disso eram poucas. Não se tinha televisão, não se 

tinha esse acesso que se tem hoje a tudo. Na escola que estudei lá, o Colégio 

Dr. Luiz Coelho, não se falava em música. Não se tinha o hábito de ouvir 
música. Não se falava sobre o Tropicalismo, não se falava sobre essas coisas 

em Inhambupe. Alienação total. Eu já conhecia essas coisas. Mas os meus 

amigos não comentavam sobre Caetano Veloso, esse pessoal. [...]. Só tinha 

um elepê de João Gilberto. Me lembro, como se fosse hoje, quando chegou 
um elepê de capa verde, João Gilberto, só tocava aquilo. Era só virando 

elepê, porque não se comprava muito. Chiquinho não comprava muito disco, 

então ficava repetindo aquela mesma coisa. Eu só conhecia João Gilberto 
com as músicas desse disco. Mas as pessoas não se ligavam muito nas letras, 

não. Gostava da melodia e pronto. Acho que falta educação musical. [...]. 

Nível cultural baixo. (APÊNDICE A: NARRATIVA 003)  

 

 Ao contrário do ex-locutor, penso que as letras eram apreciadas, sim. Talvez a forma 

como os temas amorosos eram abordados nas canções mais intelectualizadas não 

despertassem o interesse do grande público. Mas, se são os seus versos que narram as 

histórias, as paixões, as dores e as alegrias de amor, como a letra não tinha importância nas 

canções românticas? É preciso lembrar que as musicas eram, normalmente, segundo os 

próprios ex-locutores, oferecidas como presentes sonoros. Segundo Roland Barthes, os 

presentes amorosos são escolhidos com cuidado e com excitação. Para ele, “O presente 

amoroso é solene, arrastado pela metonímia devoradora que regula a vida imaginária, me 

transporto nele por inteiro. Através desse objeto te dou meu Todo, te toco com meu falo” 

(BARTHES, 1981, p.66). Tomando as canções românticas como objetos a serem dedicados às 

amantes, deveriam ser escolhidas com carinho, verificando-se, cuidadosamente, se essas 

transportavam o apaixonado por inteiro, se estavam perfeitamente adaptadas ao seu desejo. E, 

nesse caso, a letra faz parte do presente. Portanto, tem alguma importância.                                

 Uma outra voz que comenta a respeito das canções mais politizadas ou mais 

intelectualizadas não tocarem no alto-falante, na mesma proporção das românticas, é a de 

Jacques de Beauvoir. Referindo-se a esse fato, o ex-locutor é mais cuidadoso ao afirmar que, 

até em Salvador não se ouvia, em qualquer lugar, o repertório tropicalista. Segundo o ex-

locutor, “Era uma coisa totalmente diferente do que se via, rompeu com muita coisa. Então, 

esse movimento não tinha como chegar a Inhambupe. Era uma sociedade bastante 

conservadora, em tudo” (APÊNDICE A: NARRATIVA 002) . Esse argumento de Jacques, 

salvo melhor juízo, parece dialogar com o de Favoretto (2000) quando afirma que Alegia, 

Alegria e Domingo no Parque, ao serem apresentadas no III Festival da Música Popular 

Brasileira, da TV Record de São Paulo, por seus respectivos autores, “[...]destoavam das 

outras canções por não se enquadrarem nos limites do que denominava Moderna Música 

Popular Brasileira - (MMPB)” (FAVARETTO, 2000, p.19), causando, ao mesmo tempo, 
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entusiasmo e desconfiança.  Segundo o referido autor, naquele contexto, “os critérios 

reconhecidos pelo público e sancionados pelos festivais e crítica [...] associavam a 

‘brasilidade’ das músicas dos festivais à carga de sua participação político-social” Por conta 

disso, as canções dos dois baianos apresentavam uma ambiguidade que “[...] traduzia uma 

exigência diferente: pela primeira vez, apresentar uma canção tornava-se insuficiente para 

avaliá-la, exigindo-se explicações para compreender sua complexidade”. (FAVARETTO, 

2000, p.20). 

 As manifestações contrárias a movimentos que transgrediam aos critérios acima 

citados iam, pelo país afora, além das vaias recebidas por Caetano Veloso e Gilberto Gil nos 

festivais de música e em apresentações feitas no, Teatro da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo - TUCA.  O próprio Caetano Veloso (1997 p.147) conta:  

 
Paulo Francis escreveu de Nova Iorque para um jornal de São Paulo que, ao 

ver Bethânia cantando o “Carcará” em substituição a Nara Leão em 64, 

percebera que o Rio mudara e ele passara desde então a considerar aquele 

momento como o marco da vinda “dessa gente” (que ele despreza) para o 
Rio. (Grifos do autor). 

 

 Logo a seguir, o artista baiano acrescenta: “nos anos 70, o jornal carioca O Pasquim 

nos apelidou de Baihunos, numa campanha insistente em nos chamar de bárbaros invasores” 

(VELOSO, 1997, p.147).  Além desse apelido pejorativo, outros foram atribuídos aos baianos, 

tais como: báfia (um trocadilho com máfia) e surubaiana.  

A turma da Jovem Guarda, também, foi muito questionada a partir dos critérios 

políticos-sociais da época. Seria por conta da invasão de suburbanos? Roberto Carlos, 

ingenuamente, zomba das críticas, ridicularizando o conservadorismo da Candinha. Diz ele na 

canção: A Candinha vive a falar de mim em tudo / Diz que eu sou louco, esquisito e cabeludo 

/ E que eu não ligo para nada / Que eu dirijo em disparada... [...] E que a minha calça é justa 

/ Que de ver ela se assusta (CARLOS, 1965). Essas atitudes juvenis, que iam de encontro aos 

interesses daqueles que zelavam pela moral e os bons costumes dos brasileiros, eram tidas 

como alienadas e transviadas. Diante do sucesso obtido pela canção, é possível dizer que, 

apesar das Candinhas, jovens do Brasil se reconheciam no protesto do Rei. No final da 

música, uma constatação: Sei que um dia a Candinha vai comigo concordar / Mas sei que 

ainda vai falar. Parece que o Rei acertou. Ou seja, conservadores sempre existirão; “ondas”, 

também.  

 Portanto, não me parece ser Inhambupe uma ilha, com relação a posturas 

conservadoras e condições de acessibilidade às informações. Ao contrário, aquela população 
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era parte de uma realidade nacional. Penso que, assim, fica mais fácil entender porque as 

idéias de caráter transgressor tinham dificuldades de penetrar numa comunidade pequena e, 

até certo ponto, fiel e reprodutora dos valores ligados às “nobres tradições”. 

Entendendo que as “ondas” e os conservadorismos sempre existiram e continuarão 

existindo e que Inhambupe é, apenas, uma amostragem de algo maior. Assim, não penso ser a 

preferência pela canção romântica um sintoma radical de alienação e conservadorismo 

exclusivo daquela cidade. Quando discute sobre o que há na canção de amor que possibilita o 

gozo da escuta ou que leva o sujeito a preferir essa ou aquela, Rossi (2003) dispara: “Uma 

possível resposta seria de que se trata daquilo que o desejo humano mais procura: o tenso arco 

da demanda amorosa dirigida ao Outro” (ROSSI, 2003, p.31). Mais adiante a autora 

complementa: “Toda escolha amorosa é um reencontro, no sentido da busca de um objeto que 

seria capaz de dar consistência a esse eu através do encontro com o gozo do primeiro objeto 

que se perdeu” (ROSSI, 2003, p.36). Partindo desse princípio, a preferência pelas canções 

amorosas, mais do que uma mera postura conservadora ou de informação restrita, pode estar 

ligada a essa busca permanente do primeiro objeto perdido ou ainda ao fato da canção de 

amor nos conduzir a certa “travessia” subjetiva e cultural, bem como à sua capacidade de nos 

convocar a partilhar as faltas, conforme argumenta a citada autora. (ROSSI, 2003 p.78)  

O ex-locutor Jacques de Beauvoir, por exemplo, apesar de ter estudado em Salvador e 

possuir uma discoteca própria, repleta de clássicos do jazz, Beatles, bossa nova e o som dos 

tropicalistas, relembra que Maria dos meus pecados (AMORIM, 1957)
 40

 foi a canção que 

marcou sua vida em Inhambupe. A razão? “Eu fiquei apaixonado por Maria, que Peduca 

criou. [...] os pais dela não queriam. Oferecia muito essa música pra ela. Não dizia o nome, 

mas ela sabia que era pra ela”, conta Jacques (APÊNDICE A: NARRATIVA 002). Dizia a 

canção: Maria dos meus desejos / [...] / Não me diga que eu sou pecador / porque / Meu 

pecado maior é gostar de você. Retomo Barthes para pensar sobre a influência do alto-falante 

no clima romântico vivido pela população inhambupense. Segundo o autor francês, o desejo 

amoroso é induzido pelas linguagens, pelos livros, pelos amigos, “[...] nenhum amor é 

original (a cultura de massa é uma máquina que mostra o desejo: eis o que deve lhe interessar, 

diz ela, como se adivinhasse que os homens são incapazes de encontrar sozinhos quem 

desejar)” (BARTHES, 1981, p.128). Como símbolo dessa cultura, o alto-falante deve ter 

                                                             
40 Aproveito para destacar que Agostinho dos Santos transitava, também, no sofisticado rol de intérpretes da 

música de classe média carioca. Ele foi um dos participantes do Festival de Bossa Nova no Carnegie Hall, em 

Nova York (1962). 



57 
 

induzido um grande número de paixões e, certamente, alimentado o sonho romântico de 

Jacques.  

Os ex-locutores de A Voz do Povo destacam que, nos anos de 1960, o pessoal da 

Jovem Guarda fez muito sucesso, principalmente Roberto Carlos. Mesmo reconhecendo a 

presença do “rei da juventude” na programação do alto-falante, Jorge Pacoa afirma que as 

canções da Jovem Guarda eram solicitadas mais por aqueles que estudavam em Salvador e 

que, nos meses de férias, retornavam a Inhambupe. Segundo ele, nesses períodos “[...] se 

tocava uma bossa nova, uma Jovem Guarda, Roberto Carlos, Erasmo... Mas, foi muito pouco 

pra época” (APÊNDICE A: NARRATIVA 003). O que levava o pessoal que estudava em 

Salvador a gostar da Jovem Guarda ou de outro gênero musical, diferente daqueles que 

predominavam no alto-falante de Chiquinho? Seria a experiência de conviver com uma 

diversidade maior de pensamentos e de gêneros musicais ou a necessidade de marcar certo 

poder, mostrando-se mais bem informado e/ou mais próximos de ideais transgressores? Fica o 

questionamento.  

O fato é que os ex-locutores afirmam que, embora esses movimentos existissem e 

contagiassem parte da juventude brasileira, mesmo nos revolucionários anos de 1960 a 

preferência mesmo era por Waldick Soriano e Agnaldo Timóteo. Jorge, por exemplo, afirma 

que ambos dominavam a programação musical. Diz ele: “Era um fanatismo da porra por 

Waldick. Depois, ainda nos anos 60, veio o Agnaldo Timóteo, sucesso enorme, 67, 68. [...] 

Meu Grito, Mamãe estou tão feliz... Era um sucesso muito grande”. (APÊNDICE A: 

NARRATIVA 003) Com relação ao sucesso de Waldick Soriano, Júlio Cesar reitera e conta 

uma história que ilustra bem o fanatismo apontado pelo colega locutor: 

Havia um ouvinte, lembro-me dele, mas não posso revelar o seu nome, que 
todos os sábados pagava para tocar as doze faixas do LP de Waldick 

Soriano, com as músicas A Carta, Quem és Tu, Tortura de Amor e outras. Aí 

eu justificava, anunciando: “Ouviremos, agora, uma especial sequência 

musical, com o cantor Waldick Soriano, que é oferecimento de um alguém 
para outro alguém que se encontra em certo ponto da cidade”. Ele ficava 

feliz e eu também, aguardando a sua presença no sábado seguinte para, 

assim, ganhar mais uma graninha.
41

(APÊNDICE A NARRATIVA 003) 

 

No que diz respeito à canção Meu Grito, (TIMÓTEO, 1968) questiono: por que em 

meio a tantas canções com temática mais jovial, mais questionadora, exatamente uma que fala 

do desespero do sujeito que está exilado do seu amor torna-se a preferida do público, o grande 

                                                             
41 Ao falar da preferência por Waldick, Júlio Cesar reforça o argumento de Jorge Pacoa de que a remuneração 

dos locutores vinha dos pagamentos feitos pelos ouvintes.  
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sucesso? (Se eu demoro / Mais aqui eu vou morrer / Isso é bom / Mas eu não vivo sem 

você). (CARLOS, 1968)                      

Rossi (2003, p. 75) argumenta que se uma música nos afeta é pelo fato de trazer 

resposta a uma questão que nos habita. E qual questão habitaria os fãs da música em pauta, 

naquele contexto? A falta de um ou do amor? Diz Barthes (1981, p.104) que sem o estado 

amoroso, “o sujeito se vê com tristeza exilado do seu Imaginário”. O filósofo francês 

acrescenta: “[...] Minha tristeza pertence a essa faixa de melancolia onde a perda do ser 

amado fica abstrata. Falta redobrada: não posso nem mesmo investir minha infelicidade, 

como no tempo em que eu sofri por estar apaixonado” (BARTHES, 1981 p.

105). Talvez o clima romântico criado pelo alto-falante alimentasse o desejo de

buscar o “primeiro objeto que se perdeu” e, assim, deslocar os limites impostos. Aí, que 

vontade de gritar / Seu nome bem alto e no infinito / Dizer que o meu amor é grande / Bem 

maior do que meu próprio grito. (CARLOS, 1968). 

Jacques de Beauvoir, ao confirmar o sucesso de Meu Grito, diz em tom de 

provocação: “Como sempre foi nos Estados Unidos, na Europa e aqui, as aparências 

enganam. Porque se ouviam histórias subliminares de gente que saltou o muro, que foi fazer 

não sei o quê... Tinham essas coisas”. (APÊNDICE A: NARRATIVA 002) Ou seja, essa 

canção estaria dando recados e expondo sentimentos secretos, que rimavam com experiências 

de determinados ouvintes? Tentando estabelecer um diálogo entre Rossi, Barthes e Jacques de 

Beauvoir, diria que a referida canção cria possibilidades a uma questão subjetiva, produzindo 

no apaixonado a angústia suscitada no verso: ai que vontade de gritar o seu nome bem alto ao 

infinito.  

Mas, deixando Meu Grito, sabemos que a sensibilidade não é passiva, não é estática, 

pois penso com Monclar Valverde (2000, p.41-51) que não deixamos de agir, quer para 

reagir, quer para aderir àquela força, quando sofremos os efeitos de algo que se exerça contra 

nós. Assim, a recepção das canções possibilita, também, transgressões. Ao falar sobre a 

preferência do público ouvinte de A Voz do Povo por Nelson Gonçalves, Chiquinho Guedes 

narra uma história que parece refletir a autonomia daquele que recebe a mensagem e que a lê 

transgressivamente. Segundo o dono do alto-falante, certo jovem resolveu oferecer um 

presente sonoro a uma paquera sua. Como os apaixonados parecem viver de enganos, uma 

vez que ao perceber a falta de algo em si supõe encontrá-lo no outro, a canção escolhida foi 

Meu vício é você. Certamente em razão da grande excitação que domina os amantes, o moço 

não deu importância ao conteúdo da canção, mas ao título. Diz a letra da referida canção: 

Boneca de trapo [...] / que vive perdida no mundo a penar (...) / que inconsciente / peca só 
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por prazer / vive para pecar. (GONÇALVES, 1982) Após relatar o equívoco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Após relatar o equívoco do apaixonado, Chiquinho conclui a história dizendo: “Ele 

botou por causa do título, mas a letra...” (APÊNDICE A: NARRATIVA 001) E ri. Entretanto, 

aí está um poder da canção, já apontado anteriormente: possibilitar sentidos além daqueles 

imaginados e previstos. Sendo o apaixonado desprovido de qualquer vício, entendeu que 

anunciando a amada como a sua única dependência conquistar-lhe-ia o coração e, assim, 

supriria o algo que lhe faltava. Diante disso, a letra da canção não teria a menor importância. 

Essa história, que ficou conhecida na cidade de Inhambupe e marcou a memória de A Voz do 

Povo, faz parte do roteiro do meu espetáculo, Mar Noturno, que será descrito e analisado no 

segundo capítulo. 

Além de reproduzir os sucessos musicais do rádio, os locutores do alto-falante 

imitavam os radialistas mais conhecidos, principalmente os mais populares. Cada um tinha os 

seus preferidos. Júlio Cesar destaca alguns nomes que lhe inspiravam e lhe serviam de 

referência: “[...] no serviço de alto-falante nós aproveitávamos muitas coisas do rádio de 

Salvador. Ouvíamos muito Coelho Lima, J. Luna, Ed Carlos. Do rádio de Aracaju, eu ouvia 

Reinaldo Moura, hoje meu amigo, em quem me inspirei na voz” (APÊNDICE A: 

NARRATIVA 004).
42

 Jorge Pacoa, por sua vez, conta que o nome do seu programa foi uma 

imitação, pois havia na Radio Sociedade de Feira de Santana um locutor chamado Jota 

Magno, dono de um programa de muito sucesso na época, com o título de Atrações Jota 

Magno. Como era fã desse radialista, diz Pacoa, “Eu botei o nome do meu [programa] 

Atrações JS. Era sucesso na época”. (APÊNDICE A: NARRATIVA 003)      

                                      FIGURA 7 - ESTÚDIO DE A VOZ DO POVO (1965) 43 

 
                                      FONTE:  ACERVO DE LINO MOURA 

 

                                                             
42 Ao discutir sobre o surgimento dos serviços de alto-falante em Teresina/PI, Solon (2006, p.31-33) 

destaca semelhante influência da programação das emissoras de rádio nas amplificadoras de Teresina/PI. As 

amplificadoras eram semelhantes aos serviços de alto-falantes.  

 
43 Em pé, Lino Moura. Agachados da esquerda para a direita: Júlio Cesar, João Bosco e Jorge Pacoa. 
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A Voz do Povo, por ter o seu campo de recepção limitado, trazia em si um caráter 

comunitário,
44

 como se assumisse um compromisso com a atualização e com o progresso 

daquela comunidade. O próprio Jorge Pacoa (2012) diz ser o alto-falante uma rádio 

comunitária. Chiquinho Guedes é, também, mais uma voz a confirmar esse compromisso com 

a comunidade local, quando relata que, através do seu alto-falante, promovia show, programas 

de auditórios, festas, campanhas educativas. Segundo ele, apesar de a cidade não dispor de 

espaços adequados para muitos desses eventos, improvisava, pois o importante era promover 

e garantir o divertimento, a informação e a cultura. Para mostrar a sua coragem e capacidade 

de improvisação, conta: 

Toda novidade eu levava pra lá. Eu fiz até programas de auditório, copiando 
os programas de televisão. [...]. Luiz Gonzaga eu levei duas vezes a 

Inhambupe. [...]. A primeira vez foi uma coincidência. Ele vinha de Cipó [...] 

e o carro quebrou. Ele aí foi para Inhambupe, que era a cidade mais próxima 
[...]. Lá, procurou saber se tinha cinema. Eu já tinha o cinema, mas não tinha 

palco. Ele disse: “Vamos organizar um show pra hoje à noite”. Eu disse: 

“Mas o cinema não tem palco”. Ele disse: “Não tem problema, arranje uma 
mesa e bote lá que eu faço o show na mesa”. Tomei a mesa do Dínamo [time 

de futebol da cidade de Inhambupe], que era uma mesa grande, e fiz da mesa 

o palco. E ele cantou em cima dessa mesa. (APÊNDICE A: NARRATIVA 

004) 

FIGURA 8: CHIQUINHO E O TRIO NORDESTINO (1964)      

 
                                       FONTE: ACERVO LINO MOURA 

 

                                                             
44 Esse caráter comunitário é, também, ressaltado por Solon (2006 p.32-34) ao falar sobre as primeiras 

amplificadoras de Teresina/PI. 
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Além de shows com artistas conhecidos nacionalmente, Chiquinho e o seu alto-falante 

promoveram festas nas casas particulares e salões públicos, incentivaram o esporte local e 

assumiram diversas campanhas educativas do interesse daquela cidade. As festas dançantes 

eram chamadas de hi-fi.  Segundo Jorge Pacoa, “Todo mês tinha um hi-fi. Quando não era na 

casa de alguém, era na sede do grêmio estudantil. Foi importante para a diversão da cidade”.  

(APÊNDICE A: NARRATIVA 003) Em Seresta Moderna, Moreira cantada por Nelson 

Gonçalves (1962), um tanto ressentido, esse tipo de festinha. Diz o sujeito da canção: Seresta 

moderna / Agora é hi-fi / Num canto de sala / Num apartamento / Vitrola tocando / Bebida 

rolando / Gritinhos nervosos / A todo momento. Sem nenhuma pretensão, poderia dizer que, 

com os hi-fi, o alto-falante, pelo menos em Inhambupe, iniciou a onda dos atuais DJs.  

No esporte, além de divulgar e apoiar os campeonatos locais, o alto-falante animava o 

público fazendo transmissões de partidas de futebol, como a final da Copa do Mundo de 

1958, quando o Brasil foi, pela primeira vez, campeão mundial. Afirma Chiquinho Guedes: 

“Não havia competição com o rádio. Inclusive, em 1958, eu transmiti o jogo que o Brasil foi 

campeão. Botei o microfone lá, era um rádio velho, grande... Naquele tempo, também, era 

difícil as pessoas terem rádio”.
45

 (APÊNDICE A: NARRATIVA 001) 

Com relação às campanhas, a mais significativa, segundo o próprio dono do alto-

falante, foi referente à criação do Ginásio Dr. Luiz Coelho, no início dos anos de 1950. Sendo 

o ginásio da CNEC,
46

 iniciativa que exigia ajuda financeira da comunidade, a cada dia um 

orador diferente ocupava o microfone de A Voz do Povo para fazer apelos aos inhambupense, 

no sentido de garantir o apoio necessário para a concretização do sonho: a construção do 

ginásio, uma vez que, na região, apenas a cidade de Alagoinhas tinha esse privilégio.  

No início dos anos de 1970, com a chegada da chamada luz de Paulo Afonso e das 

antenas repetidoras, além da influência do que se denominou de “milagre brasileiro”, muitos 

domicílios passaram a ter rádio e televisão com imagem de qualidade. Os poucos aparelhos 

TV que existiam em alguns domicílios, até então, deixaram de ser, apenas, enfeites. Isso vai 

mudar, radicalmente, a vida da cidade. Chiquinho afirma que a chegada da televisão foi 

decisiva para o desprestigio de A Voz do Povo e para que o Cine São Francisco fechasse as 

suas portas. Lamenta-se:  

                                                             
45 Esse rádio velho, citado por Chiquinho, é aquele que gerou a SOCIEDADE RÁDIO POPULAR DE 

INHAMBUPE, citada no item anterior.   

 
46 Campanha Nacional das Escolas da Comunidade. Fundada em 1943, na cidade de Recife/PE, a CNEC nasceu 

do ideal de um grupo de estudantes universitários, liderados pelo Professor Felipe Tiago Gomes, que visava 

oferecer ensino gratuito a jovens carentes de cidades e lugarejos onde, na sua maioria, a presença do ensino 

público não se fazia presente. A partir dessa iniciativa, a CNEC se constituiu como a maior rede de ensino do 

país. Cf. Portal da CNEC. Disponível em: <http://www.cnec.br/site/>. Acesso em 15 out. 2012. 

http://www.cnec.br/site/
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Ah, acabou. Foi diminuindo, diminuindo... E tinham, ainda, aqueles que iam 

pra porta do cinema fazer gozação. Ficavam na porta até a hora de começar a 

projeção do filme. Quando ia começar o filme, eles diziam: “Bom, agora vou 
embora, vou assistir minha novela”. E aí foi definhando, definhando... E o 

cinema caiu, mesmo. (APÊNDICE A: NARRATIVA 001) 

 

Lembro-me bem da última vez que um filme foi exibido no cinema de Chiquinho. 

Nesse dia, quebraram o Cine São Francisco. Chorei ao ver aquele monte de gente destruindo 

as cadeiras e a tela (que era feita com uma espécie de lençol branco, grande) e gritando “quero 

meu dinheiro!”. O motivo alegado: o filme era antigo e cheio de cortes. Claro, não havia mais 

condição para exibir os novos sucessos, o público tinha desaparecido. Esse fato me marcou, 

pela total ausência de generosidade daquele grupo de pessoas, pois, durante anos, o cinema 

improvisado de Chiquinho proporcionou sonhos, diversão e encantamentos àquela população. 

Entre as vozes que destacam a chegada da boa imagem da televisão, como elemento 

fundamental para o fim do Cine São Francisco e, especialmente, do alto-falante, está a de 

Jorge Pacoa. Com certa tristeza, ele conta:  

Com a chegada da televisão as pessoas se recolheram. E como a 

programação era sempre à noite, as reclamações aumentaram e as pessoas 
passaram a preferir a novela, sei lá. Não tinha como continuar isso, não. Foi 

até setenta e poucos. Foi quando a boa imagem da televisão chegou a 

Inhambupe. (APÊNDICE A: NARRATIVA 003) 

 

Com as imagens televisivas de boa qualidade chegando aos domicílios 

inhambupenses, os ex-locutores afirmam que passaram a receber mais reclamações. O alto-

falante atrapalhava a escuta das novelas, jornais e outros programas, uma vez que as suas 

caixas sonoras eram fixadas em postes de diversas ruas da cidade. Com isso foi reduzindo 

cada vez mais as suas interseções até deixar de transmitir, definitivamente, dos seus estúdios 

para os principais pontos da sua rede sonora, conforme anunciava o prefixo de abertura dos 

trabalhos, a sua diversificada programação. Assim, após ficar no ar por mais de trinta anos, A 

Voz do Povo se calou em Inhambupe.  

A partir dessa aquarela, listo alguns pontos que foram destacados: a) em 

razão da influência do rádio e do clima romântico da época, compreendo que as escolhas do 

dono do alto-falante por um repertório voltado para canções amorosas e de apelo popular 

tinham mais a ver com uma realidade sócio-político-cultural-econômica brasileira do que com 

singularidades daquela comunidade; b) havia, de fato, posturas conservadoras, o que gerava 

certo receio diante das mudanças propostas, mas Inhambupe não era uma ilha; c) o alto-

falante de Chiquinho, apesar das suas ambiguidades políticas, foi importante para a diversão, 

a informação e formação musical de algumas gerações inhambupenses; d) as canções do alto- 
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falante formaram gostos, produziram registros na memória de muitos e marcaram uma época. 

Ao trabalhar o midiático como matriz configuradora das identidades, Congo (2004, p.42) 

argumenta que a televisão, o rádio e/ou a Internet deixam:  

 

 [...] de se construir em meros dispositivos transportadores de sentidos 

acrescidos às mensagens ou, ainda, em simples espaço de interação entre 

produtores e receptores, para se converterem, de forma crescente, em um 
ethos naquilo que a pesquisadora argentina Maria Cristina Matta define 

como “marca, modelo, matriz, racionalidade produtora e organizadora de 

sentido”.  

 

 Diante da importância que A Voz do Povo teve na formação musical de tantos 

inhambupenses, particularmente na minha, incluo-o no rol das matrizes configuradoras de 

identidades, apontadas pela autora acima. Certamente o alto-falante de Chiquinho não se 

limitou a transportar sentidos acrescidos às mensagens ou promover algum tipo de interação. 

Para mim, pelo menos, foi matriz, pois, inspirando-me na epígrafe deste trabalho, as suas 

canções me salvaram de ficar fora do mundo, ajudaram-me a compreender o meu país, as 

minhas primeiras dores de amores, bem como me possibilitaram conectar pontas soltas e 

ampliar o meu tempo.  

Portanto, arrisco-me a dizer que o Serviço de Alto-falante A Voz do Povo foi casulo 

das canções, criou estados de suspensão da realidade, penetrou imaginários e produziu 

memórias, assumiu o seu caráter polifônico, como também divulgou e ajudou a vender e 

disseminar, junto com o cinema, o rádio e a televisão, produtos e valores da chamada 

indústria cultural. Por fim, considerando que o local só pode ser definido se tomado em 

relação ao mais amplo, no caso o regional, o nacional (COGO, 2004, p.48), diria que o alto-

falante de Chiquinho reproduziu, através do seu nome, a ambiguidade que a figura mesma do 

povo tem em sua acepção política; através das suas canções, anunciou a potência de um Brasil 

paradoxal, diverso, mestiço, romântico, ainda pouco compreendido; assumiu uma convivência 

criativa entre opostos e paradoxos, marcas da realidade brasileira; ratificou a estética do alto-

falante, discutida anteriormente; como símbolo da cultura de massa, possibilitou novas 

leituras e outras subjetividades. 

Para concluir esse item, quero destacar a figura de Chiquinho Guedes, pois, embora 

tenha sido ligado a grupos partidários, o seu amor pela arte e a sua generosidade para com os 

inhambupense o fizeram superar a mesquinharia político-partidária, contribuindo, de maneira 

incomparável, para que muitos jovens daquelas três décadas, como eu pudessem imaginar um 
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mundo além daquele em que vivíamos: restrito, limitado, pequeno.  

Muito antes de Carlos Drummond e de Gilberto Gil, Chiquinho Guedes me fez 

entender, de forma indireta, que o mundo, vasto mundo, havia se tornado grande e a Terra, 

pequena, pois as canções saídas do casulo do seu alto-falante já me levavam a pensar na 

possibilidade de que o mundo dá volta, camará (GIL, 1991) Portanto, como diz Moraes 

Moreira, Eu tenho no coração uma voz de crista (MOREIRA, 1978) que alimenta o meu fazer 

artístico, e essa é a voz do alto-falante de Chiquinho. Eu sou o alto-falante.  

 

1.3. ALTO-FALANTE VAI TREMER 

 

O som do caos no alto-falante aqui batendo forte! 

 

C4 - Facção Ideológica
47

 
 

Ao reconhecer que a televisão, a partir dos anos de 1960, de fato, assume o papel de 

grande interlocutor, de centro da nova dinâmica cultural, Martin-Barbero (2009, 271-272) 

desloca o olhar para as formas de apropriação e, assim, alerta para certa rebeldia que começa 

a surgir em setores mais marginalizados. O espaço dessa rebeldia, ele diz, é o bairro. 

Caracterizadas por diversos problemas (infraestrutura, saneamento, transporte, educação e 

outras), em razão de um processo migratório desordenado do rural para o urbano, essas 

realidades vão possibilitar o surgimento de movimentos voltados para a resolução de 

problemas inerentes a esses locais. Por não ter acesso aos meios de comunicação “oficiais”, os 

movimentos que vão se formando nesses bairros passam a se utilizar de meios de 

comunicação populares, como os alto-falantes, no sentido de visibilizar a rebeldia emergente, 

bem como convocar, incentivar e mediar debates a respeito das demandas que começam a 

tomar corpo nesses campos sociais mais marginalizados.
48

 O serviço de alto-falante é, sem 

dúvida, o meio mais viável para a divulgação desses movimentos, por várias razões: seu baixo 

custo; o fato de poder ser instalado em qualquer lugar; por permitir que pessoas simples 

possam se expressar, utilizando a sua própria linguagem; por atingir diretamente os interesses 

                                                             
47 Voz do Povo, autoria de BML (Wesley Candido Machado Perez). Gravação do C4-Facção Ideológica. O 

trabalho do grupo é divulgado através da internet, rádios e o famoso boca-a-boca. 

 
48 É possível se verificar esse processo em estudos como o de Solon (2006). Peruzzo (2004), em Vozes Cidadãs, 

organiza uma série de estudos que trazem uma nova perspectiva para os alto-falantes, em especial nos anos de 

1980, mas também reúne reflexões sobre comunicação e exercício da cidadania política em diversos países da 

América Latina, do mais simples como o alto-falante à televisão a cabo e internet. 

 

http://www.ouvirmusica.com.br/c4-faccao-ideologica/
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em pauta; o seu fácil manejo técnico. Assim, segundo Uribe (2004, p.116), os antigos alto-

falantes transformaram-se, denominando-se, também, de rádios populares, e passaram a 

assumir um posicionamento político perante o sistema econômico e social, considerado 

responsável pela marginalização ou exclusão de parte da população, no sentido de transformar 

a realidade na qual os movimentos sociais estavam inseridos.
49

 

A cantora e compositora Leci Brandão traz essa temática em sua canção Zé do 

Coroço, composta em 1978. Na primeira estrofe, anuncia: No serviço de alto-falante / Do 

morro do Pau da Bandeira / Quem avisa é o Zé do Caroço / Que amanhã vai fazer alvoroço / 

Alertando a favela inteira. Mas, logo depois, na quarta estrofe, denuncia: E na hora que a 

televisão brasileira / Destrói toda gente com a sua novela / É que o Zé bota a boca no mundo 

/ Ele faz um discurso profundo / Ele quer ver o bem da favela. (BRANDÃO, 2010) Ou seja, o 

uso político do alto-falante tem a finalidade de visibilizar um discurso que quer “o bem da 

favela” e, ao mesmo tempo, pelo seu caráter impositivo, torna-se também uma estratégia de 

interferir em um outro tipo de discurso que, segundo a canção, “destrói toda gente”. É essa 

noção, expressa na canção Zé do Caroço, que provavelmente vai levar essa gente a 

transformar autocomplacência e degradação em “identidade regozijante e combativa” 

(MARTIN-BARBERO, 2009, p.272). 

Em entrevista ao Programa Metrópole (2012), apresentado na TV Cultura, Leci 

Brandão afirma que a mulher de um militar de alta patente, moradora de um morro do Rio de 

Janeiro, reclamou para que fosse desligado o alto-falante, pois esse estava lhe atrapalhando 

assistir à novela. Por ter achado essa história tão absurda, que tomou conhecimento em 

conversa com um amigo, a citada compositora resolveu fazer a canção que, além de ter sido 

registrada na voz da própria Leci Brandão e de outros intérpretes, foi incluída na trilha sonora 

do filme Tropa de Elite 2 (2010). 

Se por um lado o processo de migração para os grandes centros, quando o migrante é 

convocado a reorganizar todo o seu “estoque simbólico”, bem como “reconstruir uma nova 

identidade”, juntando o rural ao urbano e o velho ao novo (MAGNANI, 2003 p.24-25)
50

 vai 

interferir na forma de vida dos bairros, em especial os mais marginalizados, por outro, a 

atuação dos meios de comunicação, segundo Uribe (2004, p.118), está articulada com 

movimentos sociais de diversa natureza e características, com maior ou menor grau de 

estruturação. Assim, o processo de migração vai forjar uma nova e específica cultura dos 

                                                             
49 Uribe (2004, p.116) destaca, também, que essas rádios, que incluem o alto-falante, também são chamadas de 

“emissoras barriais”, “rádios de vizindários” ou “rádios sem antena”. (Grifos meus). 

 
50 Magnani  discuti a questão do lazer na grande cidade, abordando, inicialmente, a transformação dos bairros 

periféricos da cidade de São Paulo.  



66 
 

setores populares, pois “Acha-se em sua base uma cultura política que já não é a dos 

trabalhadores, aquela visão de mundo frontalmente questionadora dos anarquistas e 

socialistas, e sim outra mais reformista” (MARTIN-BARBERO, 2009, p.272). Esse fato vai 

levar os alto-falantes ou rádios comunitárias a se reinventarem, assumindo outros formatos, 

amparando-se em concepções de comunicação muito diferentes das denominadas de 

tradicionais, com objetivos, metodologia e propostas de produção e de funcionamento 

voltados para os interesses daquele lugar. Portanto, a mudança do formato antigo dos alto-

falantes se dá por razões políticas e sociais dos locais onde se instalam como, também, em 

razão do próprio desenvolvimento tecnológico. 

  Como as pessoas que residem nesses espaços marginalizados não conseguem acessar 

o que a televisão lhes incita a ter, tanto Martin-Barbero (2009) como Magnani (2003) falam 

do surgimento de espaços de lazer que passam a ter importância no processo de organização 

política desses bairros: o bar, o café, os clubes de bailes populares, entre outros. Nesses 

espaços nascem manifestações artísticas que vão servir, também, como meios de denúncia. 

Nas palavras de Martin-Barbero: “A denúncia política se abre à poética e a poética popular se 

cobre de densidade política”. (MARTIN-BARBERO, 2009, p.279). Entre essas artes, 

destacam-se o grafite e as canções de rapper. Uma dessas canções é Fim de semana no 

parque, lançado pelo grupo de rapper Racionais MC’s. Utilizando-se de uma linguagem 

própria, Mano Brown canta: “Tô cansado dessa porra de toda essa bobagem / Alcoolismo, 

vingança treta malandragem / Mãe angustiada filho problemático / Famílias destruídas fins 

de semana trágicos / O sistema quer isso a molecada tem que aprender / Fim de semana no 

Parque Ipê”. (BROWN, 1993)                                      O O 

 O citado fragmento da canção apresenta uma leitura bastante objetiva da realidade 

periférica, com linguagem direta e própria, o que, possivelmente, deve favorecer para que essa 

população se reconheça facilmente. Não é sem razão que o disco do Racionais MC’s, no qual 

está incluído a canção Fim de semana no parque, contribuiu para que a periferia passasse a 

ser destaque, não apenas nos alto-falantes dos bairros, mas nas rádios das grandes cidades. 

Conforme matéria publicada na Revista Fórum, assinada por Pedro Venceslau e Regiane de 

Oliveira, que trata da realidade periférica vinte anos após o lançamento do referido disco, “os 

rappers Mano Brown e Edy Rock entraram ‘no mundo da informação, autoconhecimento, 

denúncia e diversão’ em meio às desigualdades sociais da maior capital do País”.  

(VENCESLAU, 2013) Utilizando-se da liberdade de expressão, os rappers, embora busquem 

reproduzir o que se chama de “cultura norte-americana”, relembram os repentistas 

nordestinos, uma vez que assumem a forma de falar local, sem apelar para uma linguagem 
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mais sofisticada, mais aristocrática. Usam o dialeto da periferia como Luiz Gonzaga usava o 

dialeto nordestino. 

Além de toda essa movimentação musical, cheia de elementos políticos, a chegada da 

internet vai possibilitar, em especial no campo da música, a democratização da produção 

artística de grupos marginalizados pelo processo de dominação de mercado imposto pelas 

gravadoras. Essa produção independente chega às chamadas redes sociais, construindo um 

outro espaço de escuta e divulgação. Assim, além dos “carros de som”, “bicicletas de som”,  

“carrinhos de som”, “caixinhas de som”, rádios etc., os sons potentes dos celulares e de outros 

meios tecnológicos tornam-se os novos alto-falantes, invadindo os ouvidos de quem circula 

por áreas urbanizadas e rurais, produzindo uma nova forma de escuta e amplificando todo tipo 

de canção, das comprometidas apenas com o divertimento àquelas que trazem um conteúdo 

uma abordagem mais politizada, filosófica e/ou poética.  

Atualmente, apesar de ter, em certas situações, um caráter comunitário e mesmo 

democrático, os novos alto-falantes assumem as preferências subjetivas, uma vez que as suas 

mensagens atendem, primeiramente, o particular, que o coletiviza. O som emitido pode vir de 

um carro, de um celular ou mesmo de um som doméstico. É comum se ouvirem sons potentes 

dentro de ônibus coletivo, nas ruas das cidades, dentro de lojas, vindo de pequenos aparelhos 

particulares que, impositivamente, transmitem músicas. Há quem fale, até, de uma excessiva 

poluição sonora.  

A Banda Passarela, em sua canção Alto-Falante vai tremer, retrata um pouco dessa 

realidade. Diz a canção: Já misturei cerveja com cachaça / me embriaguei por causa de você / 

quero saber se ainda tenho uma chance / pois se não tiver / alto-falante vai tremer. E conclui: 

Amigo, se essa mulher me deixar / Sabe o que vou fazer / Vou aumentar o volume do som. Ou 

seja, o privado invade o coletivo, mesmo que esse seja reduzido a um pequeno grupo. 

(BANDA PASSARELA, 2009) 

Diante dessa gama de “casulos da canção”, tanto do ponto de vista da forma como das 

finalidades, concluo dizendo que, mais do que nunca, o alto-falante nos ensina a perceber, de 

um lado, a potência da canção em produzir memórias. Por outro lado, a expressão de Caetano 

Veloso, utilizada, também, por Raul Seixas, “pelos cinco mil alto-falantes”, ilustra o potencial 

político desse trabalho: transformar a canção, que no alto-falante era só fruição, em fruição e 

algo mais. Esse “algo mais” é a “força estranha” que mobiliza aquele que fica refém da 

canção, que o leva a cantar a partir dos sentidos que ele próprio constrói.    
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2.  O ARTISTA E O PALCO: ERA UMA VEZ UM MAR, UMA VOZ, 

MOMENTOS E CANÇÕES 

 

Cantar 

Quase sempre nos faz recordar 

Sem querer 

Godofredo Guedes, 1978 

 

Em seu livro de crônicas musicais, intitulado Solidão no fundo da agulha, Ignácio de 

Loyola Brandão conta que ao entrar em um restaurante, na cidade de São Paulo, estremeceu e 

ficou paralisado ao ouvir uma música que havia desaparecido em sua memória. Diz ele: “Eu 

tremia por dentro, as noites de domingo de quarenta anos antes voltaram” (BRANDÃO, 2012, 

p.142). Diante desse impacto, o autor afirma que, naquele momento, o pianista que tocava lhe 

entregara tudo o que nunca perdera. E conclui: “O tempo anda, mas, até o final, as músicas 

vão me devolver momentos que desenham a trajetória de minha vida” (ibdem, p.143). A 

música emblemática dos seus dezoito anos era Cumana, um clássico dos anos de 1950, 

autoria de Carmem Cavallaro.
51

 

 Assim como acontece com o autor acima citado, as canções de alto-falante formaram e 

continuam formando trilhas sonoras de muitas histórias de vida. Como já foi dito, no capítulo 

anterior, esse tipo de canção invade o nosso ser e, ao fazer isso, produz imaginários e constrói 

memórias, uma vez que, como os demais sentidos, a audição não gera distanciamento nem 

separa o sujeito do objeto. É puro êxtase. Para Nietzsche (2005), o êxtase é a revelação do 

poder artístico da natureza, é o instante da integração total em que o homem torna-se membro 

de uma comunidade superior. Nesse instante, “O ser humano já não é artista, tornou-se obra 

de arte” (NIETZSCHE, 2005, p.29). Dias, ao explicar a intensificação das emoções 

dionisíacas, argumenta:  

Com a morte ou aniquilação das individualidades, o homem retorna ao 

estado natural, reconcilia-se com a natureza. Essa reunificação gera um 

prazer supremo, um êxtase delicioso que ascende desde o íntimo de seu ser e 

mesmo da natureza, ressoando em ‘gritos de espanto’ e ‘gemidos 
nostálgicos’. Com cantos e danças, esse ser entusiasmado, possuído por 

Dioniso, manifesta seu júbilo. (DIAS, 2011, p.89). 

 

                                                             
51 Carmem Cavallaro (1913-1989), nascido e criado em Nova Iorque, foi considerado “poeta do piano”, suas 

apresentações faziam tanto sucesso que lhe renderam convites para o cinema, atuando, entre eles, em Um Sonho 

e Uma Canção, da Warner Bros., em 1946. Disponível em: <http://www.revivendomusicas.com.br 

biografias_detalhes.asp?id=252> Acesso em: 30 mai. 2013; <http://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Cavallaro>. 

Acesso em: 30 mai. 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Cavallaro
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 Particularmente, fui profundamente marcado pelas canções de alto-falante. Além de 

me devolverem, involuntariamente, aquilo que, muitas vezes, encontra-se silenciado em 

algum ponto da memória, embalaram a minha infância e a minha adolescência, indicaram-me 

caminhos e sonhos, traduziram as minhas primeiras dores e humores, leram e desenharam, 

com profunda sensibilidade, as memórias registradas em meu corpo, possibilitando-me 

transformar esses registros, muitas vezes, em arte e em caminhos para o conhecimento de si e 

do mundo.  

 Portanto, as canções ouvidas nos diversos alto-falantes não foram apenas 

entretenimento e fruição, mas, fruição e algo mais. Esse “algo mais”, que metaforizo aqui 

como “uma força que me leva a cantar” (VELOSO, 2011), força instintiva produzida pela 

música que me incita à criação e faz sustentar o meu fazer artístico, é o que incita o meu 

interesse pelas canções populares e pelas histórias que elas acionam e produzem, em mim e 

nos outros. É sobre esse fazer artístico e como as canções de alto-falante repercutem na vida 

deste pesquisador que este capítulo irá se ocupar, a partir da descrição e análise do espetáculo 

Mar Noturno, trabalho autoral composto por memórias e canções.  

 Mas, por que a escolha de um espetáculo autoral dessa natureza? Primeiro, há um 

trajeto pessoal que impulsiona a construção do respectivo trabalho. Como já foi dito 

anteriormente, grande parte do que construí e criei se deu, retomando a canção de Gilberto Gil 

(1980), olhando o mundo dali / do patamar da canção. Ao me deixar ler pelas canções, 

involuntariamente, reinvento-me, já que essas produzem o sujeito. Enquanto músico, cantor e 

compositor, ao soltar-me nas notas da canção, como diz Wisnik (2003), sinto-me jogando 

pérolas ao céu e ao chão. Já com relação à memória, compartilho da ideia de Carlos 

Drummond, em Mundo Grande, de que contar é uma estratégia para compensar um coração 

bem menor que o mundo, uma vez que “nele não cabem nem as minhas dores” (ANDRADE, 

2012b, p.45).  

Ou seria, como argumenta Cyro dos Anjos (1979), a maneira de atuar daquele que 

perdeu o ímpeto criador?
52

 Não, esse talvez seja um pensamento pessimista. A alternativa 

drummoniana é mais animadora e reforça a ideia de que há na narrativa a “qualidade de 

possibilitar a autocompreensão, o conhecimento de si, àquele que narra sua trajetória” 

(ABRAHÃO, 2004, p.203). Ademais, sendo a memória uma construção, o ímpeto criador 

encontra-se, também, no ato de narrá-la. 

                                                             
52 Em seu livro de memórias, Anjos (1979, p.383) argumenta sobre a sua escassez criativa. Ao conversar com 

um espelho, diz: “[...] Eis por que liquido, neste volume, as minhas memórias”. O espelho lhe responde: 

“Memórias! Bom ofício para quem perdeu o ímpeto criador” (ANJOS, 1979, p.381). 
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Segundo motivo da escolha do espetáculo autoral: há um contexto contemporâneo que 

possibilita o interesse e a valorização dos gêneros biográficos. Embora confissões, 

autobiografias, memórias, diários íntimos, entre outros, venham sendo escritos a, pelo menos, 

dois séculos, convém destacar que os anos de 1980 foram marcados por eventos que 

simbolizaram grandes mudanças paradigmáticas e por uma “nova inscrição discursiva, e 

aparentemente superadora, a ‘pos-modernidade’” (ARFUCH, 2010, p.17), que sintetizaria o 

estado de coisas:  

[...] a crise dos grandes relatos legitimadores, a perda de certezas e 
fundamentos (da ciência, da filosofia, da arte, da política), o decisivo 
descentramento do sujeito e, coextensivamente, a valorização dos 

‘microrrelatos’, o deslocamento do ponto de mira onisciente e ordenador em 

benefício da pluralidade de vozes, da hibridização, da mistura irreverente de 

cânones, retóricas, paradigmas e estilos. (ARFUCH, 2010, p.17)  

 

As mudanças paradigmáticas apontadas pela autora vão possibilitar o que se costuma 

chamar de retorno do sujeito.
53

 Isto é encenado no espetáculo, através de uma narrativa que 

não se separa das canções, já que estas são as vozes a partir das quais o sujeito é 

performatizado. O fortalecimento de uma consciência de si é demarcado em algumas 

passagens do espetáculo. Uma delas é quando canto Sangue Latino. Retirando versos da 

própria canção, construo uma narrativa que afirma a consciência de romper tratados e trair 

ritos, pois nenhuma regra, norma ou exigência do sistema podia ser mais forte do que eu. As 

canções me incitaram a assumir o lugar de sujeito.   

 Os dois pontos acima são importantes para que o referido espetáculo se constitua 

como caminho histórico que passa pela realidade brasileira. Por isso, parece-me importante 

situar o percurso pelo qual assumo as minhas fatalidades: contar e cantar. 

 

2.1.  NO CAIS DA MEMÓRIA 

Para quem quer se soltar invento o cais 

Milton Nascimento e Fernando Brand, 2013 

  

Toda viagem tem sempre um ponto de partida. Como a minha será por um Mar 

Noturno, precisei decidir de que porto e, consequentemente, de que plataforma deveria partir. 

Optei por inventar o cais da memória. É dele que me solto ao mar. Nele apronto o meu 

                                                             
53 Segundo Arfuch (2010, p.18), naquele contexto “O ‘retorno do sujeito’ – e não precisamente o da razão – 

aparecia exaltado, positiva e negativamente, como correlato da morte anunciada dos grandes sujeitos coletivos – 

o povo, a classe, o partido, a revolução”. 
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saveiro, enchendo-o de mapas, bússolas, botes, livros, roteiros, fotos, informações diversas e 

todas as orientações necessárias para me lançar nessa viagem. Assim, desse cais inventado, 

parto para refazer o caminho de um sonho que sempre quis realizar: subir nos palcos baianos 

para cantar e contar. Sei dos perigos de me lançar nesse Mar Noturno. Mas, confio no amor 

que alimentou o sonho dessa viagem, ele certamente irá me socorrer nas horas de turbulência, 

fazendo-me retornar ao cais de partida para reabastecer-me ou refazer os apetrechos 

necessários ao navegar desse caminho. Assim, como toda a memória é imaginada, o meu cais 

não poderia ser outro. Portanto, sigamos viagem.   

Nos anos de 1980, por uma percepção eminentemente intuitiva, começo um processo 

subjetivo de refazer caminhos históricos, a fim de dar vazão à minha pulsão criativa. Queria 

algo além da tarefa burocrática, exercida no emprego estatal, e que possibilitasse uma imersão 

na área da arte. Acreditando na minha capacidade inventiva, rompi com o emprego estatal e 

busquei um trabalho que tivesse a ver com produção artística ou eventos culturais. Ao entrar 

em contato com o então diretor da TV Aratu, fui encaminhado, por ele, à Fundação João de 

Souza Góes, instituição vinculada ao Grupo Empresarial Góes Cohabita,
54

 onde assumi a 

função de coordenador do Programa Cultural e Recreativo. Este Programa, apesar de ser 

destinado à política de desenvolvimento de pessoal das empresas que formavam o citado 

aglomerado, possibilitava-me trabalhar com produção de eventos, inclusive os de finalidade 

educativa e cultural.   

 Nos primeiros anos da década de 1990, a grande discussão no meio empresarial 

brasileiro se dava em torno do modelo de gestão japonesa e do chamado controle de 

qualidade, fator fundamental, segundo argumentava-se, para o sucesso do desenvolvimento 

tecnológico e poderio econômico assumido, naquela época, pelas empresas daquele país. 

Assim, qualidade total era condição imperativa para o crescimento econômico das empresas e 

para que essas pudessem participar, ativamente, da chamada globalização.  

 O grupo empresarial, ao qual estava vinculado, também fazia essa discussão. Dentro 

da Fundação, argumentávamos, entretanto, que a qualidade do que era produzido por nossas 

empresas encontrava-se comprometida em razão do elevado nível de analfabetos funcionais.
55

 

Em nosso entendimento, esta condição impedia aquelas pessoas de estabelecerem certo gosto 

pela leitura. Diante desse argumento, um desafio nos foi colocado: construir um projeto que 

                                                             
54 O Grupo Góes Cohabita, na época, era formado por um aglomerado de empresas, entre elas a TV Aratu, o 
Jornal Tribuna da Bahia e a Construtora Góes Cohabita, além da própria Fundação João de Souza Góes.   

 
55 Denominávamos de analfabetos funcionais aqueles que tinham menos de quatro anos de escolaridade, 

conforme critério adotado pelo IBGE, mas, também, aqueles que não compreendiam o que liam e tinham 

dificuldades de escrita, apesar de terem, muitas vezes, o ensino fundamental completo.  
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incentivasse os empregados daquele grupo empresarial a ler. A respectiva incumbência ficou 

sob a responsabilidade da Fundação do Grupo. Ao receber a tarefa, a gerente da Fundação, 

professora Thereza Marcílio, determinou a mim e a Lúcia Carvalho a responsabilidade pela 

elaboração do projeto de incentivo à leitura, destinado aos empregados do referido Grupo 

empresarial. 

 Mas, por onde começar? Como seduzir pessoas, que mal decodificavam um texto, para 

o prazer da leitura?
56

 Como construir uma competência leitora junto a um público tão afastado 

dessa prática? Essas questões incomodavam-nos, uma vez que não tínhamos conhecimento da 

respectiva área e desconhecíamos os projetos e programas de incentivo à leitura, 

desenvolvidos pelas Universidades do Estado da Bahia e pela Biblioteca Nacional.  Só mais 

tarde iríamos ter acesso a esses trabalhos. Entretanto, como havia uma tarefa a cumprir, 

sugestões foram aparecendo. Uma delas, apresentada por mim, foi a de contar histórias sobre 

os compositores da música popular brasileira, colocando-os na condição de leitores de 

mundo.
57

 Duas experiências influenciaram-me para que apresentasse essa estratégia: o meu 

amor pelas canções de alto-falante e o conhecimento primário do pensamento freiriano de que 

a “leitura do mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE, 2001, p.11). Ancorado nesses 

dois pontos, acreditava que, narrando as histórias de vida desses compositores e apresentando 

as suas respectivas obras, como resultado de leituras de mundo, poderíamos aproximar, aquele 

público, do texto escrito e contribuir para despertar, nele, o prazer da leitura. Despertado este 

prazer, acreditava, também, que seria mais fácil torná-los leitores competentes e críticos. 

 Na verdade, pelo menos a princípio, intuitivamente percebíamos os ecos dos debates 

da nova perspectiva teórica que comprometia o projeto moderno e da ordem burguesa, a partir 

da incursão no campo da subjetividade, intensificados no meado da década de 1980. Essa 

                                                             
56 Roland Barthes, em O Prazer do Texto, trabalha o poder de atração entre escritor e leitor, baseando-se, 

sobretudo, no prazer. O autor compara o texto com o corpo, não apenas “aquele que a ciência vê ou de que fala”, 
que segundo ele é o texto dos gramáticos, críticos, filólogos, etc, mas, também, “um corpo de fruição feito 

unicamente de relações eróticas, sem qualquer relação com o primeiro: é um outro corte, uma outra nomeação; 

do mesmo modo é o texto: ele não é senão a lista aberta dos fogos da linguagem (...). O texto tem uma forma 

humana, é um figura, um anagrama do corpo? Sim, mas de nosso corpo erótico” (BARTHES, 1993, p.25). Para 

ele, o texto de prazer é “aquele que contenta, enche, dá euforia; aquele que vem da cultura, não rompe com ela, 

está ligado a uma prática confortável da leitura” (BARTHES, 1993, p.21-22). Partindo do princípio defendido 

por Barthes, entendemos que o trabalho da leitura deveria ser construído a partir de estratégias de sedução. Por 

isso, a opção pela narrativa e pelas canções. 

 
57 José Miguel Wisnik afirma que a poesia de Drummond é atravessada por feixes de inumeráveis “mundos”, 

uma vez que, para este poeta, “o mundo é uma entidade que ‘baixa’ nas mais diversas e desniveladas situações – 
seja quando o sujeito escreve num domingo solitário, quando descreve a primeira experiência sexual, quando 

especula sobre o céu e a terra, quando vislumbra a luz indecisa de um farol, perdida na noite, quando é 

ultrapassado pelos acontecimentos e quando os abarca em si mesmo” (WISNIK, 2005, p.22). Portanto, ao 

utilizar a expressão “leitores de mundo” o faço de acordo com esta concepção drummondiana, exposta por 

Wisnik. 
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nova perspectiva teórica, além de abrir espaço para uma “expansão de subjetividades”,
58

 

inclusive no campo da leitura, abria grandes possibilidades para o acolhimento de ideias, 

como as apresentadas à Fundação João de Souza Góes. Nessa crença, procuramos 

fundamentar o trabalho a partir de uma concepção de leitura que não se limitasse a entendê-la 

como uma mera atividade de decodificação mecânica, mas como processo de compreensão, 

independente da linguagem, e como atividade de produção de sentido.
59

 Assim, partimos para 

a construção do projeto, que foi intitulado de “Proler – Projeto de Estímulo à Leitura”, tendo 

como público alvo os empregados do referido Grupo empresarial. Constava no projeto, além 

da iniciativa de contar as histórias dos compositores brasileiros, a criação de pequenas 

bibliotecas e a distribuição de ingressos para teatro, cinema e museus.   

 Quando decidimos denominar o nosso projeto de Proler, não tínhamos nenhuma 

informação a respeito de outros trabalhos com o mesmo nome. Só no meado de 1992, ao 

sermos convidados pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB para um 

encontro de leitura na cidade de Vitória da Conquista, é que fomos informados sobre o 

Programa Nacional de Incentivo à Leitura, coordenado pela Biblioteca Nacional, também 

denominado de ProLer.
60

  Portanto, reafirmo que o nome sugerido por Lúcia Carvalho não foi 

um plágio, mas uma mera coincidência. Mais adiante explicarei como conhecemos o 

Programa da Biblioteca Nacional, bem como outros projetos de leitura desenvolvidos pelas 

universidades baianas.        

 Aceita a proposta, começamos pela parte que considerávamos mais fácil: apresentar as 

histórias dos nossos compositores populares em encontros mensais. O primeiro compositor 

escolhido foi Caetano Veloso. O grupo da Fundação entendia que esse artista tinha um 

público bastante heterogêneo, que parte da sua história estava implicada não apenas com a da 

nossa música, mas, também, com a do Brasil; defendia que a sua obra possuía um forte caráter 

                                                             
58Arfuch (2010, p.18-19) argumenta que essa expansão “ia se tornando perceptível em diversas narrativas, das 

revistas de autoconhecimento às inúmeras formas de autoajuda, da ressurreição de velhos gêneros 

autobiográficos a uma audaz experimentação visual”. 

 
59 Barthes (1993), com O Prazer do texto, Paulo Freire (2001), com A importância do ato de ler,  e Maria Helena 

Martins (1986), com O que é leitura, tornaram-se os sustentáculos para fundamentar o trabalho de incentivo à 

leitura a partir da contação de história, da canção, da imagem e do texto. Quero ressaltar que a primeira edição da 

citada obra de Freire é do início dos anos de 1980.  

 
60 ProLer – Programa Nacional de Incentivo à Leitura: é um projeto de valorização social da leitura e da escrita 

vinculado à Fundação Biblioteca Nacional e ao MINC – Ministério da Cultura. Presente em todo o país desde 
1992, o ProLer, através de seus Comitês, organizados em cidades brasileiras, vem se firmando como presença 

política atuante, comprometida com a democratização do acesso à leitura. Disponível em: 

<http://www.bn.br/proler/.>.  Acesso em: 22 abr. 2013. 

 

 

http://www.bn.br/proler/
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lírico, político e filosófico e que, como poucos, sabe refazer “[...] o lugar criador e provocador 

do autor/leitor de si próprio, lendo a leitura de sua assinatura como significante cultural” 

(DINIZ, 2002, p.112), o que estava em conformidade com as nossas reflexões. Mais: o fato do 

autor de Alegria, alegria ter nascido no interior da Bahia contribuía para dessacralizar o 

artista, para retirar a aura que costuma cercar esses grandes nomes e apresentá-lo como um 

homem comum, mas com grande capacidade leitora. Decidimos, também, que essas 

apresentações deveriam ter um título, até mesmo para diferenciar das outras ações do projeto. 

Era uma vez uma voz, foi o nome escolhido, mais uma sugestão de Lúcia Carvalho.                   

 O objetivo geral desse projeto tinha como meta seduzir, através das linguagens 

artísticas, os empregados daquele grupo empresarial para o prazer de ler, visando contribuir 

para a construção de um olhar mais crítico, mais sensível e mais criativo sobre o fazer 

profissional e pessoal. A partir desse, o grupo construiu os objetivos específicos do que já 

chamávamos Era uma vez uma voz: aproximar os empregados dos textos e das artes; 

possibilitar maior conhecimento sobre a música popular brasileira; contribuir para redução de 

posturas preconceituosas; despertar a sensibilidade crítica e poética; divulgar os compositores 

brasileiros; estimular a conversa entre os pares; e proporcionar o contato com diversas 

linguagens artísticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Para atender os seus objetivos, o Era uma vez uma voz deveria contar com exposições 

de fotos e textos diversos que, também, trouxessem informações sobre a história dos 

compositores, não se limitando, apenas, à narrativa oral e a apresentação das canções. Embora 

defendêssemos que essas ações possibilitariam o contato com uma variedade de linguagens 

artísticas e a compreensão, na prática, de que o ato de ler extrapola a mera decodificação do 

texto escrito, contar as histórias dos compositores e cantar as suas canções constituía-se as 

bases principais das apresentações. A narrativa textual, seguindo uma linha cronológica, 

apresentaria, objetivamente, o artista como um sujeito comum, entretanto sensível e com 

profunda capacidade de ler o seu entorno, o mundo e, principalmente, a vida humana com 

toda a sua complexidade e seu esplendor. Já as canções estariam imbricadas com a narrativa, 

seguindo a cronologia textual e apresentando-se como produto das leituras dos compositores. 

Assim, do ponto de vista metodológico, o roteiro deveria seguir a lógica texto-canção. 

Contudo, o repertório deveria estar sustentado em duas importantes questões: a qualidade 

poética/musical das canções e o nível de popularidade das mesmas, afinal o Era uma vez uma 

voz tinha caráter didático.                                                                                                                 

 O grupo definiu, ainda, que as apresentações não deveriam envolver uma produção 

sofisticada, uma vez que isso geraria um alto custo e, inevitavelmente, inviabilizaria o projeto. 
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Ao contrário, deveria ser algo prático, fácil de ser viabilizado. Foi a partir dessa definição que 

me dispus a assumir a tarefa de contar e cantar, uma vez que tocava violão e atuava, como 

músico e cantor, em bares da cidade e em diversos eventos. Época em que cantar era buscar 

o caminho que vai dar no sol (NASCIMENTO, 1983), como bem diz a canção. Além disso, 

de certa forma, costumava contar alguma coisa sobre as canções que faziam parte do meu 

repertório. Entretanto, foi um desafio, mas assumi com certa tranquilidade, pois não via o Era 

uma vez uma voz como um espetáculo, um show, mas como um trabalho didático, 

pedagógico.                                                                                                         

 Começamos, então, a apresentá-lo, inicialmente, dentro das empresas do grupo ao qual 

éramos vinculados, ampliando-se, mais tarde, para outros espaços. Como a Fundação tinha 

um programa de apoio aos municípios, a gerente, Thereza Marcílio, no final de 1991, pensou 

que podíamos expandir as ações do nosso Proler. Para tanto, convidou as professoras Verbena 

Maria Rocha Cordeiro, da UNEB, Irani Menezes e Maria Helena da Rocha Besnosik, da 

UEFS, Heleusa Figueira Câmara, da UESB,
60

 todas envolvidas com projetos de formação de 

leitores dentro das suas universidades, para discutir a criação de uma Rede de Leitura na 

Bahia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Em um dos primeiros encontros do grupo, no início do ano de 1992, para surpresa 

minha e de Lúcia Carvalho, tomamos conhecimento, através da professora Heleusa Câmara, 

da existência de um programa chamado ProLer. Na verdade, o Programa Nacional de 

Incentivo à Leitura, vinculado à Biblioteca Nacional, iria realizar o seu primeiro módulo de 

formação de agentes multiplicadores, em Vitória da Conquista, na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB, no período de 14 a 18 de julho de 1992, intitulado Seminário de 

Leitura Proler/UESB – Módulo Zero, para o qual fomos convidados a participar. Após a 

realização do referido Seminário, as discussões com o grupo de professoras foram retomadas 

e, assim, a Rede de Leitura da Bahia foi criada, responsabilizando-se em realizar o mesmo 

seminário em Salvador. Apesar de ter sofrido uma série de modificações ao longo desses vinte 

anos de existência, a proposta inicial do ProLer visava, entre outros objetivos, desescolarizar a 

leitura e para isso os saberes e práticas populares (contação de história, por exemplo) eram 

                                                             
60 A professora Verbena Maria Rocha Cordeiro, além de diretora da Faculdade de Educação do Estado da Bahia, 

naquela época, coordenava o Projeto Pró-Leitura, Cooperação Educativa Brasil/França pela Universidade do 

Estado da Bahia/Departamento de Educação. As professoras Irani Menezes e Maria Helena da R. Besnosik 
desenvolviam projetos de extensão na área de formação do leitor e participavam da Rede de Alfabetização da 

Bahia, coordenada pela professora Thereza Marcílio. A professora Heleusa Figueira Câmara, além de 

desenvolver projetos de extensão na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, coordenava o Comitê Local 

do ProLer da Biblioteca Nacional.  
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incentivadas e valorizadas. Eliana Yunes,
61

 mentora intelectual do referido Programa, explica, 

em linhas gerais, em que se constituía a proposta do ProLer. Diz ela:  

Em linhas gerais, a proposta do ProLer era a de construir uma política de 

leitura fora dos gabinetes, a partir da vida concreta de mediadores “naturais” 

para formar leitores (nas famílias, escolas, bibliotecas, museus, cinema, etc.). 

Considerando sua existência e práticas, levando em conta sua experiência 
posta em trocas, poder-se-ia criar redes poderosas de saber e fazer. O 

conhecimento em diferentes esferas e níveis seria articulado, o que 

proporcionaria a desescolarização, a dinamização de acervos, e em uma ou 

duas gerações, todos entenderiam que há muito mais no aprender a ler e 
escrever que a mera gramática e ortografia.

62
 

  

 Essa fala da Eliana Yunes revela, de certa maneira, a identificação entre o Programa 

da Biblioteca Nacional e o trabalho que estávamos tentando fazer, tanto através da Rede de 

Leitura como do Era uma vez uma voz. Assim, ao participarmos do primeiro encontro do 

ProLer, decidimos, imediatamente, convidar os coordenadores daquele Programa para uma 

reunião com nossa Rede de Leitura. O convite foi aceito e, já nessa primeira oportunidade, a 

Rede de Leitura definiu e organizou várias atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano 

de 1993 (oficinas de contação de história, círculos de leitura, sessões de contação de histórias, 

campanha de doação de livros, etc.), com o objetivo de preparar o terreno para a 

concretização do grande evento de formação de agentes multiplicadores de leitura, dessa vez 

em Salvador. Com a participação de mais de seiscentas pessoas, foi realizado em julho de 

1994, na capital baiana, o primeiro módulo do Programa Nacional de Incentivo à Leitura. 

Neste primeiro módulo, por uma circunstância qualquer, fui indicado pelo comitê local para 

apresentar o Era uma vez uma voz. A repercussão da apresentação foi tão positiva que, meses 

depois, fui convidado pelo coordenador do Programa, Francisco Gregório,
63

 para apresentar o 

mesmo trabalho em outro encontro, a ser realizado em Araruama, no Estado do Rio de 

                                                             
61 Eliana Yunes é escritora, professora associada da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e 
professora visitante em diversas universidades brasileiras e do exterior. Criou, para a Biblioteca Nacional, o 

Programa Nacional de leitura (ProLer) e atuou como coordenadora deste Programa no período de 1993 a 1997.  

Atualmente é assessora do Cerlalc/Unesco e comparte a direção da Cátedra Unesco de Leitura no Brasil. Cf. 

Currículum Lattes: http://lattes.cnpq.br/4700246374439911. Conferir, também, Anais da Biblioteca Nacional – 

Vol. 129, 2009. p.13-39.  Disponível em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/anais/anais_129_2009.pdf. 

Acesso em: 05 mar. 2014. 

 
62 Fragmento de entrevista concedida ao Blog Acesso. Disponível em: 

<http://www.blogacesso.com.br/?p=4953>. Acesso em: 23 abr. 2013. 

 
63 Francisco Gregório Filho foi coordenador do ProLer no período de 1992 a 1997. Formado em artes cênicas, 
atuou como ator e diretor e foi gestor de programas e projetos culturais nas áreas de música, rádio e teatro. Como 

contador de histórias, vem se dedicando especialmente aos contos populares brasileiros. Entre os seus livros 

publicados, estão: Lembranças amorosas, publicado pela Global, Ler e Contar, contar e ler - caderno de 

histórias, publicado pela Letra Capital em 2008. 

 

http://lattes.cnpq.br/4700246374439911
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/anais/anais_129_2009.pdf
http://www.blogacesso.com.br/?p=4953
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Janeiro. Na verdade, este foi apenas o primeiro de uma série de outros convites. Assim, 

através do ProLer, passei a me apresentar em diversas cidades do Brasil, não apenas fazendo o 

Era uma vez uma voz mas, também, dando a minha contribuição em diversas oficinas que 

compunham o Programa.
64

  

 Essa experiência marcou profundamente a minha vida, pois, além da oportunidade de 

conhecer o meu país e toda a sua rica diversidade cultural e suas contradições sociais, 

proporcionou-me condições psicológicas e emocionais para assumir o que estava latente e 

pulsava em mim: o artístico. Nesse contexto, como diz a canção, rompi tratados / traí os ritos. 

/ Quebrei a lança / e lancei no espaço / um grito, um desabafo (MENDONÇA, 1973). Assim, 

decidido a assumir a minha condição de contador de história, de cantor e músico, e tendo os 

apoios incondicionais e generosos de Francisco Gregório, Bartolomeu Campos Queiros
65

 e 

Eliana Yunes, pedi demissão do grupo empresarial em que trabalhava e passei a viver da 

minha arte. É como se tivesse dito, alto e em bom som: Caminhando contra o vendo / sem 

lenço e sem documento / no sol de quase dezembro / eu vou (...) / Por que não? 

 Em meio às minhas participações no ProLer, recebi da Casa da Leitura, sede do 

Programa, uma bolsa de estudos para fazer um curso de especialização em Teoria e Prática da 

Leitura, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1996. O curso foi de 

grande importância para mim, principalmente por oferecer um instrumental teórico que me 

ajudou a olhar a leitura e o meu trabalho artístico por outro ponto de vista. Em uma das 

disciplinas, denominada “Leitura e Memória”, a turma foi desafiada a apresentar algum 

trabalho que envolvesse o título da mesma. Resolvi, então, cantar as canções que me 

marcaram e contar porque essas entraram, involuntariamente, na minha vida, acentuando a 

memória afetiva. Diante da reação emocionada dos colegas e do professor, compreendi que 

aquele trabalho acadêmico poderia render um espetáculo. Amparando-me na mesma 

metodologia do Era uma vez uma voz, resolvi construir um roteiro que contemplasse todas as 

canções e histórias contadas e cantadas por mim no respectivo trabalho. Assim nasceu o 

Passando em Revista, show autobiográfico em que contava e cantava minhas memórias.                                       Com  Com 

 Com um roteiro ainda provisório, o Passando em Revista foi sendo mostrado em 

encontros do ProLer e em eventos promovidos por escolas e outras instituições, com o 

                                                             
64 Cf. acervo de fotos dos Anais da Biblioteca Nacional, vol. 129, 2009,  p.32-33, em que estou realizando uma 

roda de leitura. Disponível em: <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/anais/anais_129_2009.pdf>. 

 
65 Bartolomeu Campus Queiros, escritor nascido no Estado de Minas Gerais, possui mais de quarenta livros 

publicados e participou de importantes projetos de leitura no Brasil, como o ProLer. Foi presidente da Fundação 

Clóvis Salgado/ Palácio das Artes e idealizador do Movimento por um Brasil Literário. Além de medalhas, foi  

laureado com o Grande Prêmio da Crítica em Literatura Infantil/Juvenil pela APCA, Jabuti, FNLIJ e Academia 

Brasileira de Letras. Faleceu em janeiro de 2012. 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/anais/anais_129_2009.pdf
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objetivo de saber como seria recebido por públicos diferentes do primeiro. Ao atender a 

máxima de que todo o artista tem de ir aonde o povo está, percebi que, artisticamente, a ideia 

agradava e, então, decidi dar ao texto um caráter mais poético, mais teatral. Entretanto, não 

me sentia com competência para exercer tal tarefa. Então, como fazer? A quem recorrer? 

Após uma apresentação na Livraria da Torre (ANEXO D),
66

 a professora Mirella Marcia 

Longo Vieira Lima,
67

 em um gesto de extrema generosidade, disponibilizou-se a escrever o 

texto do referido espetáculo. Conversamos muito sobre a ideia do projeto, o roteiro, o 

repertório e as histórias que seriam contadas. A partir da minha narrativa, ela produziu, com 

esmero e entusiasmo, um texto poético e comovente em que eu começava cantando: Por tanto 

amor / por tanta emoção / a vida me fez assim / doce ou atroz / manso ou feroz / Eu caçador 

de mim (MAGRÃO, 1980). Pronto o texto, o show foi sendo apresentado em várias 

oportunidades, especialmente em eventos voltados para educadores, afinal eu precisava 

adquirir certo distanciamento emocional, extremamente necessário para poder apresentá-lo no 

teatro, com todo o aparato de um espetáculo artístico profissional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 No final dos anos de 1990 o ProLer ficou com as suas atividades, praticamente, 

paralisadas, pois com a saída de Eliana Yunes e Francisco Gregório, por razões políticas, o 

citado Programa teria as suas metas e os seus objetivos repensados. Foi nesse período que 

passei a investir na carreira de professor universitário, pois enxergava condições de conjugar 

essa profissão com a de artista e garantir certa segurança profissional. Assim, após rápida 

passagem como professor substituto na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, 

atuando no Campus de Jequié, fiz uma seleção para professor substituto na Faculdade de 

Educação da Universidade Federal da Bahia – UFBA, sendo aprovado. Foi na condição de 

professor da UFBA que conheci Raimundo Porto Barbosa,
68

 estudante de Belas Artes, na 

época, mas com larga experiência de ator (teatro e televisão). Mostrei-lhe o texto do Passando 

em Revista e o convidei para dirigi-lo. Ele aceitou e, juntos, construímos o espetáculo que 

aqui será analisado.  

 Assim, ao longo dessas últimas duas décadas, tenho me utilizado das canções de alto-

falante para ler as memórias registradas no meu corpo e transformá-las em conteúdo artístico, 

                                                             
66 A Livraria da Torre  realizou, entre os anos de 1999 e 2000, as chamadas “Quintas da Torre”. A cada semana, 

um especialista era convidado para falar de leitura. Foram quinze encontros. Desses, resultou a publicação de um 

livro, organizado por Eliana Yunes (2002). Em uma dessas quintas, apresentei o Passando em Revista.  

 
67 Mirella Márcia Longo Vieira Lima, pós-doutora em Letras, é professora da Universidade Federal da Bahia e 
pesquisadora do CNPQ. Entre outras publicações, é autora do livro Confidência Mineira: o amor na poesia de 

Carlos Drummond de Andrade. 

 
68 Licenciado em Desenho e Plástica pela UFBA, Raimundo Porto atuou como ator no teatro baiano, nos anos de 

1980, onde recebeu prêmios pelas suas atuações. Atuou, ainda, em novelas da extinta TV Manchete.  
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através dos espetáculos que denomino de lítero-musicais. O aspecto literário aparece na figura 

do contador que narra suas memórias, ilustrando-as com fragmentos de diversos autores da 

literatura brasileira, como se esses dessem fundamentos ao fato contado. Apesar de cantar e 

tocar, esse personagem não se confunde com a figura do cantor clássico, que vive da 

qualidade do timbre e da afinação da sua voz.  Canto com a intenção de contar uma história, 

não necessariamente exibir qualidades interpretativas e vocais de um cantor. 

O aspecto musical, como não poderia deixar de ser, abriga as canções que entraram na 

minha vida a partir dos alto-falantes. Como na minha terra não havia livrarias, tal qual a 

maioria das cidades interioranas, principalmente as nordestinas, e em casa e na escola os 

livros eram escassos, foram as canções que lançaram mundos na minha imaginação, 

libertando-me do universo limitado em que vivia.    

Após essa contextualização, serão realizadas a descrição e análises de um espetáculo 

autoral. Com relação à descrição, privilegiarei questões tais como: decisões artísticas (roteiro, 

cenário, figurino, iluminação, composição cênica do espetáculo), objetivos e metodologias 

utilizadas. Quanto às análises, buscarei compreender: a) como as canções de alto-falante 

produzem e lêem as memórias registradas no corpo do sujeito em cena; b) em que medida 

essas construções biográficas se traduzem em exercício de autoconhecimento e 

reconhecimento do outro.  

 

2.2. MINAS DO MAR NOTURNO  

Aprendi que safiras, cristais, 

cordas podres, 

Pro mar são iguais 

João Bosco e Aldir Blanc, 1987 

 

 Lembro-me bem do produtor Erlon Souza chegando ao camarim, momentos antes das 

cortinas se abrirem, e, animado, dizer: “Você surpreendeu a todos nós. O teatro está 

superlotado e já temos boa parte dos ingressos, para amanhã, vendidos. Agora só falta o 

show”. Confesso que fiquei mais nervoso do que já estava. Via-me assumindo uma grande 

responsabilidade: retribuir, no palco, a generosidade daquele público; transformar questões 

tão íntimas, tão pessoais, em espetáculo artístico. Entretanto, a vontade de estar em cena, de 

viver o pleno êxtase da arte, superava tudo.  

 Mas, antes de relatar essa experiência artística, ressalto que, para concretizar a minha 

performance inaugural nos palcos baianos, houve um trabalho exaustivo de leituras e de 
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mudanças que marcou, definitivamente, a mim e a construção do espetáculo. Do meu lado, ao 

expor as minhas memórias, nos momentos em que desenhávamos as possíveis cenas, fui 

levado a ressignificá-las e a compreendê-las a partir do ponto de vista da arte, lugar onde tudo 

pode se tornar beleza. Nesse processo, tomei consciência de que se para o mar safiras, cristais 

e cordas podres são iguais, tudo o que é registro do corpo – dores, cores, luzes e breus – o 

palco acolhe sem distinção. Do lado da construção do espetáculo, o referido trabalho produziu 

uma transformação tão significativa no texto e no roteiro do Passando em Revista, que o Mar 

Noturno
69

 passou a ser  outra proposta artística.   

 Diante disso, mesmo que de maneira sintética, considero importante descrever este 

processo de construção, com o intuito de situar o leitor no que diz respeito à metodologia 

utilizada, aos objetivos estabelecidos e às decisões tomadas, que levaram Mar Noturno a se 

tornar, praticamente, um espetáculo diferente, em termos de conteúdo e de proposta estética, 

daquele apresentado inicialmente a Raimundo Porto, que assumiu a tarefa de dirigi-lo. 

  Ressalto, entretanto, certa dificuldade em descrever esse processo de construção, em 

razão da escassez de documentos. Dos projetos encaminhados às diversas instituições, em 

busca de patrocínio, restaram apenas algumas notas soltas e alguns rascunhos. Das reuniões e 

decisões tomadas, apenas a lembrança pessoal. Coube-me, então, como faz Geraldo Vandré 

em sua canção, pedir: Maria me dê memória / depois se puder perdão (VANDRÉ, 1973). 

           Mas como o cais da memória foi inventado para que eu pudesse regressar e pedir 

ajuda, não tive nenhuma dúvida em recorrer àqueles que me ajudaram na construção do 

espetáculo. Atendendo ao meu pedido, alguns participantes mais diretos, generosamente, 

trouxeram informações importantes, ao narrarem sobre a referida experiência: Luciano Bahia, 

Antrifo Sanches, Sérgio Rivero e Raimundo Porto (ANEXO A p.255-261). Mesmo assim, 

resta-me apelar para o perdão do leitor, quando o esquecimento, contraparte da memória, 

impedir a precisão de algumas informações.  

 Com relação ao aspecto descritivo do espetáculo, apresentado na Sala do Coro, contei 

com um acervo de filmagens, fotos, cópias do roteiro, comentários de amigos, artigos 

acadêmicos, notas de jornais, cartazes de divulgação, convites, além do programa contendo a 

ficha técnica e a apresentação do mesmo. Este material, parte do corpus desta pesquisa, foi 

extremamente útil e importante na recuperação das cenas, principalmente no que diz respeito 

aos detalhes que compõem a performance: cenário, participação da plateia, iluminação, 

sonorização,entre outros.                                                                                                                   

                                                             
69 Quando falo de roteiro, refiro-me às “indicações sobre o argumento, a ação, a maneira de representar” 

(PAVIS, 2008, p. 347); quando digo “o texto”, refiro-me, exclusivamente, ao conteúdo das falas.  
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  Após a ressalva, vamos aos fatos. Ao confiar a Raimundo Porto a direção de arte do 

espetáculo, coloquei-me inteiramente aberto e disposto para que mudanças e interferências 

fossem feitas, desde que mantivéssemos o formato texto-canção. Por ser a base de sustentação 

do meu fazer artístico, este formato atenderia aos objetivos do projeto, naquele momento, que 

eram: a) construir um espetáculo autobiográfico, não didático, amparado nas canções de alto-

falante que marcaram a vida do autor; b) valorizar a narrativa como exercício de 

autoconhecimento e reconhecimento do outro. Mantidos estes pontos, qualquer mudança seria 

possível.                                                                                                                             

 Estabelecemos, então, dois princípios fundamentais para nortear o nosso trabalho: 

diálogo permanente e decisões coletivas. Portanto, metodologicamente, o formato texto-

canção, os princípios de diálogo permanente e de decisões coletivas marcaram todo o 

processo artesanal do Mar Noturno.                                                                                                                                                                                                                    

 Com este desenho metodológico, passamos a repensar o roteiro e o texto do Passando 

em Revista. A cada leitura, mudanças aconteciam. Uma delas foi com relação ao título do 

show. Concluímos que o nome anterior não representava o conteúdo do espetáculo. Era 

preciso algo mais poético e que simbolizasse o mistério e a própria dinâmica da vida. Mar 

Noturno foi o escolhido. (ROSA, 2005)
70

 As razões para esta escolha, foram: a) esse era um 

título com caráter poético e teatral; b) azul era a cor do espetáculo, fato que nos remetia à 

ideia de mar; c) Mar Noturno era, também, o nome de um fado, composto por mim e por 

Nélio Rosa, que já fazia parte do roteiro anterior e homenageava o poeta português, Fernando 

Pessoa, de quem vários versos ilustravam o texto; d) simbolicamente, mergulhar no “mar 

noturno” era mergulhar em mim mesmo e enfrentar o lado escuro da minha própria história de 

vida; e) por fim, o mar seria a metáfora-farol, presente no conteúdo do espetáculo.
71

 Como o 

conteúdo do espetáculo era a minha própria história, construída nas canções e nos fragmentos 

de poemas incluídos no texto, eu iria mergulhar nesse mar noturno, mesmo sabendo que 

safiras, cristais e cordas podres não fazem nenhuma diferença para o “amante de todos os 

rios” (BOSCO,1987).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Assim, com o cuidado para não perder o tom poético do texto anterior, fizemos as 

interferências que achávamos necessárias para a construção de uma proposta mais teatral, com 

                                                             
70 Esse é o título de um poema de Nélio Rosa (2005), musicado por mim. Existem duas gravações desta canção, 

ambas feitas por mim: a do CD que acompanha o livro de Nélio Rosa, O terno do meu avô e outros pertences e a 

do meu, intitulado Mar de Histórias, lançado em 2007. As respectivas gravações têm arranjos diferentes.  
 
71 “Águas em movimento, o mar simboliza um estado transitório entre as possibilidades ainda informes das 

realidades configuradas, uma situação de ambivalência, que é a de incerteza, de dúvida, de indecisão, e que pode 

se concluir bem ou mal. Vem daí que o mar é ao mesmo tempo a imagem da vida e a imagem da morte”. 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1997, p.592).   
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uma dinâmica que alternasse momentos de drama, humor e lirismo. Nesse processo, 

incluímos crônicas do José Saramago (1996) e Rubem Braga (1988), poemas de Miryan Fraga 

(2008), Núbia Marques (1987) e Ezio Déda (2001) substituímos canções; excluímos partes do 

texto original e refizemos outras; repensamos cenas e decidimos por participações de artistas 

consagrados no cenário artístico baiano, visando garantir, ao espetáculo, credibilidade e 

prestígio. Com essas mudanças, o que restou do roteiro anterior foram alguns fragmentos, 

principalmente o mais poético do texto escrito pela professora Mirella Marcia Longo Vieira 

Lima, algumas canções e o formato.                                                                                                                                     

 Com estas decisões tomadas, escrevemos o projeto e o apresentamos ao 

FAZCULTURA.
72

 Conquistada a aprovação, saímos em busca da empresa patrocinadora. 

Foram dois anos em vão. Diante da dificuldade na captação de recursos, decidimos 

encaminhá-lo para que a própria Secretaria de Cultura do Estado da Bahia fosse a sua 

patrocinadora. Para tanto, fizemos modificações no projeto e estabelecemos novos objetivos: 

produzir um espetáculo lítero-musical a partir das memórias pessoais e canções que marcaram 

a vida do artista-encenador e do espectador; contribuir para a redução de preconceitos quanto 

à música considerada de massa, brega, por exemplo, através da apresentação de um repertório 

musical diversificado; ressaltar a potência da canção em produzir memórias; valorizar as 

raízes culturais brasileiras, através da memória afetiva; divulgar o trabalho do artista, dando-

lhe maior visibilidade no cenário cultural baiano; contribuir para a formação de novas 

platéias. O projeto foi aprovado e garantido o patrocínio.                                                                     

 Com os recursos disponibilizados, montamos a equipe. A EBS Produções Culturais
73

 

ficou responsável pela produção executiva do espetáculo, com Erlon Souza à frente. Para a 

direção musical, em razão da sua vasta experiência na construção de trilhas sonoras e por 

compreender bem a linguagem do teatro, além de ser um músico de grande qualidade, 

Luciano Salvador Bahia
74

 foi o escolhido. João Sanches
75

 ficou encarregado de desenhar e 

                                                             
72 “Programa Estadual de Incentivo à Cultura nos limites do estado da Bahia, que permite que pessoas jurídicas 

financiem a atividade cultural, mediante abatimento de até 5% do ICMS a recolher, contando com o limite de 

80% do projeto a ser patrocinado. Para receber o abatimento, é necessário que a empresa patrocinadora contribua 

com recursos próprios equivalentes a, no mínimo, 20% dos recursos totais transferidos ao produtor”. Disponível 

em: <http://www.cultura.ba.gov.br/apoio-a-projetos/fazcultura/>. Acesso em 06/07/2013. 

 
73 A EBS já havia produzido importantes trabalhos no cenário artístico baiano, entre eles as peças A ver estrelas 

e O Evangelho segundo Maria e o musical Mulheres de Holanda. O diretor da referida empresa, Erlon Souza, 

assumiu a direção de produção do Mar Noturno.  
74 Músico, compositor, cantor e arranjador premiado, Luciano Bahia possui larga experiência em direção e 
produção de trilhas para peças de teatro, musicais, etc. Além disso, tem CDs gravados e dirigiu e fez arranjos 

musicais para vários outros, inclusive para o CD Mar de Histórias, da minha autoria. 

 
75 João Sanches é diretor, dramaturgo, iluminador.  Ganhou o Prêmio Braskem de Teatro (2012/2013) na 

categoria de Melhor Texto, com a peça Entre Nós - Uma Comédia Sobre Diversidade! 

http://www.cultura.ba.gov.br/apoio-a-projetos/fazcultura/
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executar o projeto de iluminação. Para participações especiais foram convidados: o ator 

Harildo Déda,
76

 encarregado de falar, em off, as crônicas; a cantora Andréa Daltro,
77

 que 

participaria de um pot-pourri de cantigas de roda; e o dançarino Antrifo Sanches,
78

 

coreografando os textos ditos em off.                                                                                               

 Diante dessa diversidade, ficou a pergunta: o que é esse espetáculo? É um show de 

música? É teatro? É sarau literário? Por esse caráter híbrido e, também, por não querer 

assumir o rótulo de cantor, ator, poeta e outras denominações semelhantes, muito embora me 

utilize do canto, da voz e do gesto, denominei de performance a minha estreia nos palcos 

baianos. Seguindo a afirmativa de Cohen (2011, p.28), esta é, antes de tudo, “uma expressão 

cênica”, o que implica uma presença viva, em um determinado tempo e espaço e de modo 

interativo.
79

 Zumthor (2010) argumenta, de maneira muito semelhante, destacando que a 

performance é uma ação dupla, pois “põe em presença atores (emissor, receptor, único ou 

vários) e, em jogo, meios (voz, gesto, mediação)”. (p.165-166). Nesse sentido, a canção 

sugere, também, uma performance, considerando que o intérprete é, na condição de 

cancionista, “um gesticulador que manobra sua oralidade, e cativa, melodicamente, a 

confiança do ouvinte” (TATTI, 2012, p.9). Segundo este autor, a voz que canta interessa-se 

pela maneira de dizer, não pelo que é dito (TATTI, 2012, p.15). Portanto, ao dispensar uma 

maior importância à maneira de dizer, o canto demanda uma performance. Finalmente, por se 

utilizar de diversas linguagens (a música, a contação de história, a poesia, a dança), o 

espetáculo assume um caráter híbrido, outra característica da performance.  

 O próprio diretor musical, Luciano Bahia, destaca este caráter do espetáculo, em seu 

depoimento, quando afirma: 

 

                                                                                                                                                                                              
 
76 Ator, diretor e professor aposentado pela Universidade Federal da Bahia, Harildo Déda é uma das figuras mais 
representativas do teatro baiano. Em seu extenso e brilhante currículo, quase setenta peças como ator e mais de 

vinte espetáculos como diretor, além de diversas participações na televisão e no cinema.  

 
77 Com mais de trinta e cinco anos de carreira e diversos discos gravados, a soprano Andréa Daltro é considerada 

uma das intérpretes mais bem preparadas da Bahia, com consistente formação e grande extensão vocal. Além 

dos seus atributos técnicos e vocais, Andréia foi uma escolha pessoal. 

 
78 Antrifo Sanches é Professor Doutor da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, dançarino e 

coreógrafo, com grande experiência em produção de dança, direção de cena e produção de circulação de dança. 

Foi bailarino do Balé do Teatro Castro Alves e participou do Vila Dança. 

 
79 Cohem (2011, p.56), ao considerar a performance como uma forma de teatro, destaca que “por mais plástico 

ou não-intencional que seja o modo pelo qual a performance  é constituída, sempre algo estará sendo 

apresentado, ao vivo, para um determinado público, com alguma ‘coisa’ significando (no sentido de signos)”).  

Nesse sentido, ao juntar texto, atuante e público, a performance pode ser compreendida como arte cênica, 

próxima do teatro.  
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O show Mar Noturno [...] fugiu do formato padrão que os shows costumam 

ter. Todo show tem seu roteiro e conta sua história, mas o Mar Noturno vai 

mais fundo nessa questão e literalmente conta a história de alguém. [...]. E 
como se não bastasse essa proposta clara de apresentar ao público uma vida 

íntima, através dos seus momentos mais importantes, essa vida posta na 

vitrine é a vida do próprio sujeito central do show: o cantor e compositor 

Sílvio Carvalho.  Então o show se transforma em uma segunda coisa, sem 
deixar de ser ainda um show musical. É como se duas coisas acontecessem 

ao mesmo tempo: um show (com suas canções, arranjos, performances 

musicais, etc.) e um relato, um depoimento, uma confissão. 
Essa característica híbrida do show o transforma num objeto "entre dois 

mundos", ou, se preferirem, uma "estrada de mão dupla". Um "2 em 1" que o 

diferencia da grande maioria dos shows que costumamos ver por aí. 

(ANEXO A: NARRATIVA 014). 
 

 Ao identificar essa característica híbrida, Luciano Bahia sugere que, em Mar Noturno, 

as fronteiras entre música, poesia, narrativa e teatro são tênues, o que dificulta enquadrá-lo 

nos segmentos tradicionalmente definidos: show musical, peça teatral, stand-up.
80

 Assim 

sendo, o seu caráter performático toma a música como a coluna vertebral do espetáculo, uma 

vez que essa incita a narrativa, linha que vai costurando os diversos retalhos, sustentada na 

poesia dos consagrados escritores da língua portuguesa. A dança surge como o toque final, é o 

acabamento, é o detalhe que reafirma a memória como registros do corpo. Todas essas 

informações acabam por fazer do palco um espaço biográfico, conforme entendimento de 

Arfuch (2010). Sintetizando, Mar Noturno é uma expressão cênica, com caráter híbrido, em 

que atores e meios interagem em um determinado espaço e tempo, buscando sempre cativar, 

melodicamente, a confiança do ouvinte. Portanto, uma performance. 

 

                                                             
80 Cohen (2011, p.27)afirma: “a característica de arte de fronteira da performance, que rompe convenções, 

formas e estéticas, num movimento que é ao mesmo tempo de quebra e de aglutinação, permite analisar, sobre 

outro enfoque, numa confrontação com o teatro, questões complexas como a da representação, do uso da 

convenção, do processo de criação, etc!”. 
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    FIGURA 9: CONVITE DO SHOW MAR NOTURNO (2003)81 

 

    FONTE:  ZACA OLIVEIRA 

 

 

 Por fim, com um trabalho de divulgação muito bem organizado pela EBS Produções 

Culturais, no dia 25 de julho de 2003, às vinte horas, o Mar Noturno estreou na Sala do Coro 

do Teatro Castro Alves, com lotação esgotada nos três dias da temporada. Esse fato foi tão 

significativo e tão comentado, que é destacado em quase todos os depoimentos dos 

participantes mais diretos. Raimundo Porto, por exemplo, diz: “Na memória ficou a satisfação 

da conclusão daquele show tão apreciado por aquela plateia (ainda me lembro disto também) 

tão alegre, festiva e carinhosa... E como encheu o teatro! Nossa!...” Antrifo Sanches destaca, 

também, este fato: “Lembro-me também da plateia cheia, [...], dos aplausos e de muitas 

sensações boas ao realizar aquele trabalho. Memórias que permanecerão guardadas para 

sempre neste corpo dançante!!” 

 

 

 

 

 

 

                                                             
81 Esse, também, era o cartaz de divulgação do show.  
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2.2.1. “Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo” 

 

Luz, quero luz, 
Sei que além das cortinas  

São palcos azuis 

Chico Buarque, 1980 

Estrear um espetáculo com a pretensão de contar a história da minha vida, um artista 

praticamente desconhecido no cenário cultural baiano, constituía-se um grande desafio para 

toda equipe, o que produzia, particularmente em mim, um sentimento de medo e, até certo 

ponto, de pavor. Mas o desejo de abrir as cortinas, de sentir o refletor no rosto e de falar sobre 

os momentos que eu não esqueci, era tão grande que me entreguei totalmente à experiência da 

arte. Assim, no palco da Sala do Coro do Teatro Castro Alves entendi que cantar e contar são 

condições imprescindíveis para tornar o meu existir mais suportável. Viver esse momento 

lindo foi, certamente, compreender o que Nietzsche chama de “miraculoso ato metafísico”.
82

  

A expectativa estava em toda equipe, mas também contagiou o público. Logo na 

entrada do teatro, a plateia ia sendo informada do que iria acontecer, através de um texto 

generoso de Mabel Veloso,
83

 impresso no programa do espetáculo, que dizia:  

Cantar/contar – melhor caminho para ensinar! [...]. Ensinar a sonhar, ensinar 
a ouvir, a criar, a inventar. Quem conta e canta... encanta! Silvio Carvalho 

descobriu o "Mar Noturno" e num feliz mergulho na memória encontra o 

mistério de passar fantasia e beleza a quem o ouve. O contador/cantador tem 
uma importância vital. Sua voz abre portas e janelas, acende luzes e dá um 

colorido ao caminho a seguir. O trabalho de Silvio é importante. Nos leva a 

mergulhar nas águas misteriosas da imaginação. Ele é o contador/cantador 

que prende nossa atenção e faz voar nossa imaginação. É hora de pedir: 
Conte outra! Cante outra vez!!! (ANEXO E: PROGRAMA A – FIGURA 

29). 

O “feliz mergulho na memória”, com o desejo de “passar fantasia e beleza a quem o 

ouve”, não caberia apenas ao artista. Mabel Veloso confirma esse propósito, quando diz que, 

ao adentrar a Sala do Coro, o expectador é incitado “a mergulhar nas águas misteriosas da 

                                                             
82 Em O Nascimento da Tragédia, Nietzsche (2005, p.23) defende que construção da arte encontra-se ligada à 

dualidade apolínea e dionisíaca, assim como a geração à dualidade dos sexos. Esses impulsos distintos 

caminham lado a lado, provocando-se para que novos nascimentos sejam criados, “cada vez mais rigorosos, a 

fim de perpetuar a luta daquela oposição que a palavra comum “arte” só aparentemente supera; até que 

finalmente, através de um miraculoso ato metafísico da ‘vontade’ helênica, eles surgem acasalados e, neste 

acasalamento, acabam por gerar a obra de arte, tão dionisíaca como apolínea, da tragédia ática”. 
 
83 Escritora e poeta baiana, Mabel Veloso havia assistido a uma apresentação minha, acompanhado apenas do 

violão, ainda no formato do Passando em Revista. Em razão disso, pedi-lhe que escrevesse um texto crítico 

sobre o espetáculo, considerando a minha performance e o novo roteiro, apresentado a ela com certa 

antecedência. Gentilmente, ela aceitou e fez. 
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imaginação”, conduzido por um contador/cantador que “faz a nossa imaginação voar”. Ao 

concluir dizendo que é hora de pedir outra história ou outra canção, a poeta santamarense 

informa que não se trata, apenas, de um show de música, nem tampouco de uma peça de 

teatro ou um musical clássico, mas de uma performance.
84

  

CENA 1 – E LÁ VOU EU PELA IMENSIDÃO DO MAR 

Toca o último sinal. Em forma de meio círculo, a banda, composta por seis músicos, 

figurino na cor areia, tom sobre tom, posiciona-se no palco.
85

 O espetáculo inicia-se. O teatro 

inteiro está escuro, enquanto um facho de luz, sob sons e barulhos de mar, vai aos poucos 

destacando uma caravela, colocada quase no meio do palco, que parece navegar sobre o 

linóleo azul marinho.  

                               FIGURA 10 - A CARAVELA 

 
                               FONTE:  PAES, Débora (2003) 

 

Outro facho de luz localiza, do lado esquerdo do palco, do ponto de vista da plateia, 

Antrifo Sanches, com trajes que remetem a um estereótipo de pescador (ANEXO C p.263). 

Nesse momento, a voz de Harildo Déda, em tom angustiado, ressoa na Sala do Coro, dizendo, 

em off, o texto de Rubem Braga: 

                                                             
84 Arte de fronteira, como é chamada por alguns, que, além de um saber-fazer e de um saber-dizer, “manifesta 
um saber-ser no tempo e no espaço” (ZUMTHOR, 2010, p.166).  

 
85Em sentido horário, a formação da banda ficou a seguinte: Guitarra, violão e bandolim: Jurandir Santana; 

contra baixo: André Tiganá; Bateria: Nairo; Percussão: Jorge Farofa; Piano e teclado: Martin Rivero; Saxofone e 

flauta: Kiko Souza.  



88 
 

Ele já se sente cansado, mas compreende que ainda precisa nadar um pouco. 

Dá cinco ou seis braçadas, e tem a impressão de que não saiu do lugar. Pior: 

parece que está sendo arrastado para fora. Continua a dar braçadas, mas está 
exausto. Está cada vez mais longe da praia, e alguma coisa o assusta: é um 

grito que ele mesmo deu sem querer e parou no meio, como se o principal 

perigo fosse gritar. Tem medo de engolir água, mas tem medo 

principalmente daquele seu grito rouco e interrompido. Pensa rapidamente 
que, se não for socorrido, morrerá; o horário agora é de morrer, e não de ser 

salvo. Junta todos os restos de forças; a onda vem. Vê então que foi jogado 

sobre a pedra sem se ferir; quando chega à praia e senta na areia está sem 
poder respirar, mas sente mais vivo do que antes o medo do perigo que 

passou. (BRAGA, 1988, p.141). 

 

A inclusão da crônica O Afogado, de Rubem Braga, visava metaforizar a luta cotidiana 

pela sobrevivência. O texto apresenta um banhista que se vê na iminência de um afogamento 

e, vencendo o desespero, o cansaço e as ondas que ameaçavam arremessá-lo contra o rochedo, 

consegue sozinho salvar-se. Como o propósito era simbolizar os muitos momentos nos quais 

somos surpreendidos pela sensação de que vamos morrer afogados no mar das dificuldades, 

tratamos de resumi-la, com o cuidado de não perdermos a força da metáfora. A interpretação 

de Harildo Déda, misturando angústia e cansaço, foi fundamental para que o texto tivesse o 

efeito desejado por nós. O sentido se completou com a dança de Antrifo Sanches. Em seus 

movimentos, “o corpo aparece como veículo das emoções humanas, o instrumento pelo qual 

pode-se vivenciá-las, o relicário dos sentimentos” (WACHOWICZ, 2005, p.3). O corpo 

dançando o que é dito em off, ao som de mar, surpreende a plateia e dá brilho à cena. 

Essa abertura tinha a intenção de, logo no início do espetáculo, impactar e imprimir 

uma ideia de performance como lugar do reencontro e da criação.
86

 Reencontro daquilo que, 

no contexto da época, eu via como algo sem espaço e sem o devido prestígio: as contações de 

histórias, os saraus, o espetáculo intimista, a dança expressionista e, por fim, a chamada 

MPB.
87

 Ao colocar no palco o rejeitado, usando o termo de Jorge Glusberg (2011, p.103), 

dando-lhe outros sentidos, via-me criando algo novo. A intenção, salvo melhor juízo, 

realizou-se. 

O diretor artístico, Raimundo Porto, ao comentar sobre críticas que recebeu por insistir 

na participação de um bailarino, para pontuar momentos dramáticos do show, declara: 

                                                             
86 Glusberg afirma ser a performance o lugar do reencontro permanente e da criação. “A performance cria, 

principalmente, ao resgatar o rejeitado e não ao explorar o desconhecido. Um reencontro com a experiência que 

o homem médio não pode buscar, dado seu limitado contato com o mágico domínio da arte” (GLUSBERG, 
2011, p.103). 

 
87 Essa noção de MPB extrapola aquela relativa aos anos de 1960/70/80 que, segundo Sandroni, “servia ao 

mesmo tempo como categoria analítica” (SANDRONI, 2004, p.31). Uso a sigla como representação de uma 

prática singular, caracterizada pela pluralidade de gêneros, conforme indica NEDER (2008, p.274). 
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“Achava na época, e ainda hoje mantenho minha opinião, que o show precisava de 

movimentos corporais contemporâneos para que isto se somasse ao universo múltiplo de 

estilos musicais propostos pelo roteiro”. (ANEXO A: NARRATIVA 015) Ou seja, tínhamos, 

claramente, a intenção de somar linguagens e de criar desafios performáticos que garantissem 

um movimento e uma perspectiva contemporânea ao espetáculo. 

Essa intenção de soma de linguagens e de criar desafios performáticos, é ressaltada na 

fala do próprio dançarino-coreógrafo, ao comentar sobre o convite para atuar em Mar 

Noturno. Diz Antrifo:  

A ideia de imediato me pareceu encantadora, mas também desafiadora: 

participar como dançarino solista de um show musical dançando textos 

poéticos. [...]. Dançaria textos maravilhosos de Rubem Braga e José 

Saramago, gravados na impressionante voz de Harildo Deda, distribuídos em 
quatro momentos do show: o primeiro na abertura; dois entremeando 

músicas durante o show; e o quarto no encerramento. [...]. 

O processo criativo não cedeu espaço ao improviso. [...]. Um processo 
paulatino recheado de movimentos e pensamentos, que buscou desenvolver 

uma estética cênica capaz de dialogar com o conceito do show e de ser 

apresentada em meio a outros elementos da cena como iluminação, 

instrumentos musicais, caixas de som, assim como do próprio Silvio e de 
toda a banda que, apesar de se colocarem imóveis nos momentos da dança, 

faziam parte da cena como um todo. 

Lembro-me que o espaço que tinha para dançar era limitado a uma linha reta 
que atravessava a frente do palco. Um recurso cênico inteligente diante do 

espaço reduzido, que trazia também uma ideia de continuidade temporal ao 

propor coreografias que, a cada momento que eram apresentadas, avançavam 

nesta linha reta. (ANEXO A: NARRATIVA 013) 

 

Ao final do texto falado e dançado, um tom suave de azul ilumina o palco e a banda 

faz a introdução da primeira canção: Amar (CARVALHO, 2007). Um foco de luz me conduz 

à cena e entro cantando: Me ajude a entender o mar / O amor não sabe o que fazer. Esta 

canção, um samba inspirado no estilo de Paulinho da Viola, ganhou arranjos jazzísticos, com 

destaque para os solos da guitarra de Jurandir Santana. 

No roteiro anterior, eu começava cantando Caçador de Mim. Esta música falava da 

caçada de um “eu” guardado no interior do sujeito. Com as mudanças ocorridas no texto e no 

roteiro anterior, não dava mais para mantê-la.  Raimundo Porto defendia que precisávamos de 

uma canção que casasse com as novas propostas, com a ideia de uma memória construída a 

partir das canções. Foi quando, timidamente, mostrei-lhe o samba Amar. Ao ouvir a primeira 

estrofe, sentenciou: “É essa”. De fato, a letra da canção parecia ter sido encomendada, pois o 

apelo, feito na primeira estrofe, remete ao tema do espetáculo e busca uma cumplicidade com 

a plateia. A título de informação, a referida canção havia sido composta para outro espetáculo 
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que tínhamos (eu, Lucelena Ferreira e Sérgio Rivero) apresentado na Casa da Leitura, no Rio 

de Janeiro, e que pretendíamos reeditar na Bahia, chamado Outros Mares. No roteiro desse 

espetáculo havia um texto de Eduardo Galeano (1997), intitulado A função da arte 1, em que 

este autor conta a história de um menino que não conhecia o mar e o pai, um dia, o levou para 

“que descobrisse o mar”. Para fazer a relação com o referido conto, propus a Sérgio Rivero 

escrever uma letra tratando da temática do mar, sua beleza e seus mistérios. Dias depois, ele 

me apresentou o texto e, então, coloquei a música. 

Assim, canto Me ajude a entender o mar / O amor não sabe o que fazer como se 

pedisse ao público apoio para compreender o mistério e a beleza da vida humana, simbolizada 

pelo mar. No final, além de repetir o pedido, a canção revela: Me ajude, oh mar, a te entender 

/ O amor é fácil de esquecer / Difícil é ver que a onda vai / O dia vem e não voltam mais / Se 

voltam / Já não volto a lhe dizer / O mar, amor, em mim / Foi todo feito por você. 

O autor da citada letra afirma em seu depoimento: “Amar é um aviso: se o amor é 

grande, se ele se faz mar, é porque muito se ama, é porque o ser amado existe e tem um pacto 

de amor com quem ama. Em caso contrário, ‘o amor é fácil de esquecer’”. E é o amor ao 

mundo da delicadeza, experimentado em tantas ambiências de afeto e de aprendizado, que 

tento, na condição de amante e amado, demonstrar em Mar Noturno. Nele, as memórias 

registradas no meu corpo e que transbordam no palco, através das canções e da narrativa, são 

lidas e ressignificadas.  

Ao final da canção de abertura, em tom de contenção, com a banda fazendo um fundo, 

falo o poema de Ezio Déda (2001, p.13), para explicitar quem estava ali no palco: 

 

No tempo em que minhas mãos eram pequenas / tecia balaios com a palha 

seca da pindoba / manipulava fantoches nos quintais da vizinhança / Já me 

fazia valer por ser o que realmente era. / Possuía traços e gestos de minha 
família / e me via como projeção de meus antepassados. / Eu vim de uma 

casa de interior / com pingueiras de chuva e quintal de terra / Eu vim de 

mim.  

 

Tratava-se, portanto, de alguém que trazia no corpo as marcas evidentes dos seus 

antepassados, das suas experiências e as características de quem vinha de uma “casa com 

pingueiras de chuva e quintal de terra”. Não era um personagem fictício, mas, como diz 

Caetano Veloso, em Peter Gaste, um homem comum  / Qualquer um  / Enganando entre a dor 

e o prazer. (VELOSO, 1983) Com o poema, queria afirmar uma identidade que, muita 

embora se encontre em processo permanente de transformação, é marcada, também nas 

palavras do compositor santamarense, pela pura memória de um lugar (VELOSO, 1982)  
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Ao começar a dizer o texto acima, a banda desenvolve o tema de O Trenzinho Caipira 

(LOBO, 1978) para, ao término do poema, eu concluir a cena cantando a canção de Villa 

Lobos e Ferreira Goulart.  Utilizar O Trenzinho Caipira foi uma decisão de última hora, com 

o objetivo de manter a lógica texto-canção. Entretanto, percebemos na letra algo que poderia 

simbolizar, de outro ponto de vista, o processo de mudança, de buscas e descobertas. Com o 

trem, que é caipira, o menino vai para o mar, vai para o mundo, “vasto mundo”, nas palavras 

de Drummond. Lá vai o trem com o menino / Lá vai a vida a rodar. [...] Lá vai o trem sem 

destino / Pro dia novo encontrar. Com essa canção, a introdução do espetáculo é concluída. 

Ou seja, começo a navegação pela imensidão do mar da memória, reencontrando os primeiros 

portos. 

CENA 2 – OS PRIMEIROS PORTOS 

Uma vez que a memória flutua entre lembranças e esquecimentos,
88

 Mar Noturno é 

um lugar de encontros e reencontros com lembranças diversas, mas também espaço de 

integração de fragmentos que ficaram silenciados no solo do inconsciente. Do ponto de vista 

interno, o subjetivo, o psicológico; do externo, o coletivo, o social. As canções vão trazendo 

essa dimensão, construindo um mosaico sobre a memória brasileira.  

Dou continuidade à narrativa, cavando, nos quintais da infância, “vestígios dos 

meninos que fomos” (BARROS, 2003). Utilizo-me do verso do poeta, no plural, para afirmar 

que a minha narrativa busca uma cumplicidade com o público, que a memória contada é 

construída no palco e que a minha arte resume-se em juntar fragmentos de lembranças 

comuns, possibilitando que o latente, também, se manifeste. 

As primeiras histórias, portanto, vêm dos espaços onde acontecem as experiências 

inaugurais de contato com as canções. Por ordem de apresentação, a casa da avó paterna, a 

casa do padrinho e da madrinha e a casa do pai e da mãe, considerados, por mim, 

respectivamente, como os ambientes da permissividade, da intelectualidade e da 

responsabilidade. Meus primeiros portos. Assim, sob uma luz azulada, em tonalidade mais 

leve que a anterior, e sem perder o viés poético, conto descontraidamente:  

A casa da minha avó Alice foi país de maravilhas, primeiras lições de 

liberdade, aventuras sem barreiras, abençoada permissividade. Lá aprendi os 

primeiros acordes musicais, formados no violão. Aprendi canções que 
falavam de amores. Como essa.  

 

 

                                                             
88 Conforme Delory-Momberger (2010, p.103), “A memória é flutuante, ela é feita de lembranças e de 

esquecimentos dessas lembranças”.  



92 
 

        FIGURA 11: SILVIO CARVALHO CANTANDO ROSA (2003) 

 
       FONTE:  PAES, Débora 

 

Acompanhado apenas de um piano de calda, canto, emocionado, Rosa,
 
valsa gravada 

por Orlando Silva, na década de 1930 (PIXINGUINHA, 1937).
89

 O público reage 

positivamente. A ideia de esta canção ser acompanhada, apenas, por um piano já fazia parte 

dos planos de Luciano Bahia, uma vez que pretendia seguir a lógica de movimento, contida 

no espetáculo, fugindo da linearidade. Nas palavras do diretor musical, o  

[...] arranjo teria que ser interessante musicalmente, bem amarrado nos 

parâmetros que fazem parte de qualquer arranjo, e além disso cumprir outra 

tarefa, que era a de chegar no coração da situação e dar o tom daquela 
passagem específica da vida do cantor. (ANEXO A: NARRATIVA 014)  

 

Ao conseguirmos a liberação do piano de calda do TCA, o diretor musical não teve 

dúvidas de que a imponência do instrumento daria um brilho todo espacial à canção e 

contribuiria para que eu fizesse uma interpretação mais intimista e mais próxima do contexto 

narrado. E foi o que aconteceu, apesar do meu excessivo nervosismo.  

Cantar a valsa de Pixinguinha foi, para mim, o maior desafio. Lembro-me da minha 

avó e de uma tia comentando ser Rosa uma canção difícil de cantar. Argumentavam não ser 

                                                             
89 Apesar de não aparecer o nome do letrista nos registro dos discos, o próprio Pixinguinha, em depoimento para 

o Museu da Imagem e do Som, afirma ser a letra autoria de Otávio de Souza, um mecânico inteligente, morador 

do Engenho de Dentro. (In: Publicação da Som Livre, intitulada Pixinguinha: 100 anos, de 1997).  
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qualquer cantor que reunia as condições necessárias para interpretá-la, uma vez que a letra 

possui fortes traços do parnasianismo, observados na sacralidade da forma, no preciosismo 

rítmico e vocabular e na descrição visual, e a melodia exige uma respiração precisa. Diziam 

isso ao me verem tentando tocá-la no violão, já que essa valsa compunha o repertório do 

método em que aprendi os primeiros acordes.
90

 O próprio Orlando Silva dizia ter grande 

dificuldade em cantá-la, uma vez que era fundamental uma respiração correta para não deixar 

vácuos e, assim, poder fazer o casamento perfeito entre letra e música. Nas palavras do 

intérprete de Carinhoso: “Era uma música de flautista – frisava – e sua interpretação requer 

fôlego e noção de colocação de voz. Caso o contrário, cai do cavalo” (VIEIRA, 1997, p. 75).  

É importante destacar que, nas décadas de 1930 e 1940, o prestígio do “Cantor das 

Multidões”
91

 era descomunal. Além de um infinito número de fãs e de pesquisadores 

afirmarem que compositores o disputavam, pois ter uma música gravada por ele era dinheiro 

garantido no caixa, as suas qualidades técnicas-vocais eram indiscutíveis. Foi nele que João 

Gilberto buscou, principalmente no Orlando Silva de Carinhoso e Rosa, “a contenção e o 

anti-arroubo sem perda do colorido melódico”, conforme afirmações de Ruy Castro (1995, 

p.15). O mesmo autor ainda destaca: 

Hoje está nítido que, não apenas João Gilberto, como outro grande cantor 

surgido antes dele, Lúcio Alves, foram extensões diretas de Orlando. E que 

foi o estilo de Orlando o responsável pela delicadeza de Paulinho da Viola e 
que ecos desse estilo podem ser ouvidos também em Caetano Veloso – todos 

fãs declarados de Orlando.  

 

A referida canção, contudo, entrou no roteiro do espetáculo não para mostrar 

virtuosismo técnico-vocal, mas por me remeter aos momentos em que, clandestinamente, 

tentava aprender a tocar violão. Digo clandestinamente por duas razões. De um lado, meu pai 

não queria que eu me dedicasse ao instrumento, alegando que iria atrapalhar os estudos 

escolares. Do outro, minha tia, dona do violão, não me queria tocando o seu instrumento, sem 

que ela estivesse em casa. Minha avó, entretanto, ajudava-me a transgredir as ordens 

impostas, ensinando-me, às escondidas, as canções do seu repertório. Rosa era uma delas.  

                                                             
90 Além de não lembrar o nome, o método se perdeu entre as diversas mudanças ocorridas na casa da minha avó 

paterna. Este foi comprado pela minha tia Maria José, na intenção de aprender “iê iê iê”. Lembro-me que, além 

de Rosa, compunham, também, o repertório do mesmo: A noite do meu bem, de Dolores Duran, e Quero que vá 

tudo pro inferno, de Roberto e Erasmo Carlos. Todas elas fizeram parte do meu repertório inicial. 

 
91 Jonas Vieira (1997) conta que após um estrondoso sucesso em São Paulo, com Orlando Silva sendo obrigado a 

cantar em sacada de prédio, fugir pelas portas dos fundos dos teatros e rádios paulistas, o cantor retorna ao Rio 
de Janeiro. Neste retorno, ao se apresentar na Radio Nacional, “Oduvaldo Cozzi, que gostava de florear suas 

locuções e enfeitar ainda mais o pavão, anunciou pomposamente: ‘E agora, regressando de uma vitoriosa 

excursão a São Paulo, para a alegria dos nossos ouvintes, ele, Orlando Silva, o cantor das multidões” (VIEIRA, 

1997, p.86-87). História confirmada por Castro (1995). Assim, espalhou-se o mito, “Cantor das Multidões”, por 

todo país.  
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Ao me reportar a essa coisa clandestina que foi aprender a tocar violão, lembro-me do 

conto de Clarice Lispector (1993, p.55), em que a autora diz ser a felicidade “aquela coisa 

clandestina”. Tocar violão era a minha grande felicidade. Ansioso, aguardava o chamado da 

minha avó: “Venha, meu filho. Vamos tocar um pouquinho”. Nesse tempo, tal qual a 

personagem de Lispector, inventava coisas para disfarçar a ansiedade e para não dar pistas 

sobre o meu real interesse. Ou seja, reproduzia o que fazem os apaixonados: esperava, 

imaginando o instante do encontro com o instrumento.
92

  

 Após vencer o grande desafio de cantar Rosa, assumo um ar de descontração para 

falar de um espaço muito caro, afetivamente denominado por mim de “ambiente da 

intelectualidade”: a casa de Maria Alice. Com carinho, digo:  

Maria Alice, minha outra maravilha. Em sua casa, conheci o Sítio do Pica-

pau Amarelo; no teu rádio achei tesouros incríveis e nele aprendi sobre o 

tempo. Quase todos os dias ouvíamos a “Hora da Saudade”, programa da 

Rádio Sociedade da Bahia, apresentado por Ubaldo Câncio de Carvalho, 

logo após a Hora da Ave Maria e antes da Hora do Brasil.
93

 Lourival, seu 

marido e meu padrinho, convidava-me, dizendo:  “Vamos, agora, ouvir 
música bonita”, que, na opinião dele, era a música do seu tempo. 

  

A seguir, canto Coração Materno. A canção, carregada de sentimentalismo, na 

interpretação de Vicente Celestino (1968), era uma das preferidas do meu padrinho. Ela narra 

a história de um campônio que arranca o coração da mãe, a fim de provar o seu amor por uma 

mulher. Mas, ao levá-lo para a amada, cai, quebra a perna e o coração rola pelo caminho. Em 

meio à dor, ouve uma voz que diz: Magoou-se, filho meu? Vem buscar-me que ainda sou teu. 

Esse drama celestiniano me marcou profundamente, pelo medo que me provocava ao ouvi-la. 

Retrato esse sentimento de pânico quando, ao concluir a canção, em tom de brincadeira e com 

certa ironia, comento com o público: “Ao ouvir Vicente Celestino, tomado por um misto de 

terror e piedade, perguntava em pânico a Lourival: ‘Para casar é preciso matar a mãe?’ Ele 

respondia: ‘Não, meu filho,  é só a música’”. O público ri.  

                                                             
92 Ao escrever sobre o referido conto, Carneiro (2001, p.69) relembra uma passagem de Fragmentos de um 

discurso amoroso, de Roland Barthes, intitulado A espera. Segundo o autor, no interior deste, Barthes afirma que 

há uma “cenografia da espera” organizada e manipulada pelo sujeito. É, exatamente, esse teatro que me vejo 

encenando, quando me refiro ao ato clandestino de aprender a tocar violão. 

 
93 Programa apresentado pelo locutor Ubaldo Câncio de Carvalho, nos anos de 1960, das 18 às 19 horas, na 
Rádio Sociedade da Bahia – PRA4. Ouvia o referido programa, quase todos os dias, convidado pelos meus 

padrinhos Lourival e Maria Alice. Assim, tornei-me fã de Orlando Silva e gostava muito de ouvi-lo cantar Rosa 

e Lábios que beijei. Na montagem do repertório do Mar Noturno, optei por Rosa por esta canção me lembrar 

bastante a casa da minha avó e, também, como já disse, por ser uma das músicas cifradas que faziam parte do 

método em que aprendi a tocar violão.  
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Abro um parêntese para dizer que existem duas versões desta canção, que Favaretto as 

define como “a cantada por Caetano e a relembrada de Celestino” (2000, p.96).
94

 Entretanto, 

até a minha saída de Inhambupe, conhecia apenas a versão de Vicente Celestino, ouvidas 

tantas vezes no rádio, nos alto-falantes e nos “dramas”
95

 apresentados nos circos que 

chegavam à minha cidade. Não tínhamos acesso fácil aos novos estilos musicais que eram 

lançados no mercado. O repertório de A Voz do Povo era pequeno e não costumava apresentar 

grandes novidades. Raríssimas casas tinham radiola, mesmo porque disco era caro e a 

população inhambupense, pobre. Mesmo no rádio o acesso era complicado. Primeiro, as 

crianças não tinham muita liberdade para ouvir os seus programas preferidos. Ouvíamos, 

geralmente, o que era do interesse dos pais. Segundo, as estações AM eram muito poucas, 

predominando a Rádio Sociedade da Bahia. Terceiro, nem todas as canções de determinados 

artistas eram tocadas nas programações dessas estações. Do movimento tropicalista, por 

exemplo, poucas eu ouvia no rádio. Das gravações de Caetano, apenas Alegria, alegria, Baby, 

Soy louco por ti América e Irene; de Gilberto Gil, Domingo no Parque e Aquele Abraço. 

Ademais, vale destacar que em grande parte das cidades interioranas do Brasil, em especial as 

nordestinas, a imagem televisiva não chegava. E quando chegava não era de boa qualidade. 

Assim, o rádio e os alto-falantes eram os meios que nos colocavam em contato com a música 

popular. 

Contudo, lembro-me que, já adolescente, um amigo me falou da gravação feita por 

Caetano Veloso, mas só fui ouvir a versão tropicalista quando me mudei para Salvador e pude 

comprar a minha própria radiola e os discos com os quais tanto sonhara: Caetano, Gil, 

Roberto Carlos, Cartola, Vinicius de Moraes, entre outros.     

Apesar de considerar as duas versões definitivas, não queria seguir nenhuma das 

interpretações, pois tinha como ideia transformar o referido drama em um momento de 

humor. Diante disso, faríamos o que? Foi quando Luciano Bahia me apresentou um arranjo 

                                                             
94 Favaretto(2000, p.96-97) argumenta que Caetano Veloso, ao reinterpretar Coração Materno sob os arranjos de 

Rogério Duprat, “canta com distanciamento e reverência; um canto frio, despojado, fazendo algo parecido com a 

releitura oswaldiana dos primeiros cronistas do Brasil. Sem sentimentalismo ou morbidez, Caetano canta o que a 

letra diz literalmente, revelando-se, assim, o artificialismo do texto como algo ridículo, absolutamente kitsch”. Já 

com relação à interpretação de Vicente Celestino, diz que “é feita de estilemas operísticos – retórica, 

sentimentalismo, exagero – com sobrecarga emotiva na entonação”.. É como se este relembrasse a cena.  

 
95 Nos circos interioranos, havia, entre as atrações, a representação de dramas. Verdadeiros teatros populares, 

esses eram, geralmente, adaptações de filmes e romances populares. Em texto intitulado Dramas circenses: 

teatro e memória, Paulo Roberto Vieira de Melo relata sobre pesquisa em que recuperou vinte textos do acervo 
conservado pelos proprietários do Circo Canarinho. Entre esses textos, estão: Escrava Isaura, A Marca do 

Pecado, O Ébrio e Coração Materno.  Disponível em: <http://www.portalabrace.org/vcongresso 

/textos/teorias/Paulo%20Roberto%20Vieira%20de%20Melo%20-%20Dramas%20Circenses%20Teatro%20e% 

20Memoria.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2013. Todos esses “dramas” eu assisti nos circos que chegavam a 

Inhambupe. 
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que dava à canção ares de filme de Alfred Hitchcock.
96

 Mesmo oferecendo destaque à 

dramaticidade, o clima de suspense, proporcionado pelo arranjo, permitia-me brincar com a 

situação. O resultado foi tão interessante que a canção terminou sendo indicada ao Troféu 

Caymmi (ANEXO D, p.266),
97

 na categoria de melhor arranjo.  

Ao trazer a canção preferida de Lourival, quando afirmo ser Maria Alice a minha outra 

maravilha, produzo certa incoerência? Acredito que não. Na verdade, eu queria destacar é que 

nesse ambiente descobri tesouros incríveis e construí sonhos, tanto nas leituras dos livros de 

Monteiro Lobato, quanto nas sessões de ouvir rádio. Um deles foi o desejo de morar em 

Salvador. Dançando e cantando as canções de Caymmi, Maria Alice me dizia: “Meu filho, 

Salvador tem uma alegria desencontrada e tem um mar que se transforma em cores”. Ouvindo 

Maria Alice, eu inventava Salvador inteira. Mas, então, por que cantar Coração Materno e 

não uma canção praieira do grande compositor baiano? Na versão anterior, havia duas 

canções que simbolizavam este ambiente: a já citada e São Salvador, de Dorival Caymmi. 

Contudo, dois motivos me levaram a optar pela canção de Vicente Celestino: o tempo de 

duração do espetáculo e a oportunidade de trazer algo trágico, mas que, ao mesmo tempo, 

fosse possível brincar. Por isso, optamos por manter o drama do campônio.  

Além de ser uma canção que marcou a minha relação com o ambiente familiar, outra 

razão que justifica a inclusão de algo trágico e considerado cafona era atender a um dos meus 

objetivos: contribuir para a redução de preconceitos, através da apresentação de um repertório 

musical diversificado. E nada melhor que Coração Materno, vista como um dramalhão 

cafona e kitsch, mas que, segundo Aguilar (2010), poderia ser uma parceria do Vicente 

Celestino com o próprio Caetano, este “fazendo o papel de tradutor-transcriador”, ou com 

Nicolai Gogol, quando conta a história de um nariz que se individualiza e vai viver sua nova 

personalidade.
98

 Para o referido autor, “A importância dessa música é ser a força motriz da 

                                                             
96 Alfred Joseph Hitchcock, cineasta inglês, morto em abril de 1980, foi considerado o mestre 
dos filmes de suspense, pelo fato de trazer inovações técnicas. Em seus filmes, a música forte e os efeitos de luz 

acentuam o clima de suspense.   

 
97 O Troféu Caymmi, criado em 1985 pelo produtor Tucá de Morais, foi considerado um dos mais importantes 

prêmios de música da Bahia. Suspenso por cinco, por falta de patrocínio, a Prefeitura de Salvador promete 

relançá-lo em razão do centenário do compositor baiano que dá nome ao prêmio: Dorival Caymmi. Destaco que 

Mar Noturno recebeu quatro indicações para o Troféu Caymmi: melhor show, melhor banda, melhor direção 

musical e melhor arranjo.  

  
98 Simulando um diálogo entre aluno e professor, Aguilar (2010, p.24-25) explica porque uma canção 

considerada cafona e kitsch pode acarretar um fluxo de mudança. Diz ele, assumindo o personagem do professor: 
“Essa música (...) é tão cafona e kitsch como as tragédias gregas de Eurípides, as óperas de Wagner e as pinturas 

de Andy Warhol. O leitmotiv da canção gira entre o amor incondicional e a paixão. A paixão é destrutiva, é o 

Eros em espiral direcionada por Tanatos, a Morte, nesse caso o gozo final. Agora, o amor incondicional é 

transformador e é muito difícil de receber. Se você recebe amor incondicional, você se transforma, não tem mais 

causa e efeito, crime e castigo, não tem mais culpa e não tem mais ego. É muito difícil de receber porque você 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cineasta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_de_suspense
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mudança que vem primeiro como símbolo, ou seja, como arte, para depois interagir com a 

realidade” (AGUILAR, 2010, p.25). Ademias, ao regravá-la de modo terno e doce, dentro de 

um disco que provocou um fluxo de mudança que ainda hoje reverbera, Caetano Veloso 

levanta, com a sua interpretação, questões existenciais: paixão, amor incondicional, solidão, 

família e competição.   

Assim, após a pergunta irônica e, ao mesmo tempo, assustada, dou o tempo necessário 

para o riso e, mais uma vez, retomo a narrativa, agora para falar sobre experiências que já me 

indicavam ser o palco o lugar onde iria me sentir mais confortável. Em clima de descontração, 

conto:  

Menino, eu queria mesmo era ser padre. Nessa época, a minha grande 

diversão era assistir às missas e novenas das festas da padroeira.  Fascinava-

me o encanto da oratória, a intuição do espetáculo que cada rito 
proporcionava. Ao final, corria para a casa da minha avó e reproduzia tudo 

aquilo, situando falsos sacramentos, mas, no coração, muito verdadeiros. 

Nessas encenações, eu possuía três cúmplices: minha avó, minha tia Zelice e 
uma moça que elas criavam. As três respondiam as minhas celebrações, 

como se estivessem diante de uma dessas santidades criadas pela igreja. Ao 

final, saíamos cantando. 

 

 Nesse momento, os acordes do teclado de Martim Rivero, com timbre de órgão de 

igreja, soam na Sala do Coro. No alto, do lado esquerdo do palco, surge Andréa Daltro 

cantando Mãezinha do Céu, canção de domínio popular, em tom menor, imprimindo, assim, 

um caráter de ritual solene, sacro e de introspecção. O figurino branco da cantora, também, 

contribui para que a sua aparição remetesse a imagens oníricas, simbolizando arquétipos 

femininos do inconsciente. Após cantar a estrofe da canção tão conhecida no Brasil, ela sai de 

cena e eu dou continuidade, convidando toda a plateia a cantar junto comigo. Dessa vez, em 

tom maior, como é a versão original. Assim, em um forte uníssono, a plateia inteira me 

acompanha cantando a versão de domínio popular: Mãezinha do Céu / Eu não sei rezar / Eu 

só sei dizer quero te amar / Azul é o teu manto / Branco é o teu véu / Mãezinha eu quero / Te 

ver lá no céu.  

Ao ouvir o coro ressoando no teatro, muitas lembranças vieram à tona. Naquele 

instante, via-me na casa da minha avó, menino, conduzindo o ritual religioso, que só tinha fim 

quando eu dava por encerrada a celebração; via-me nas visitas da imagem de Nossa Senhora 

da Conceição, às residências, durante os trinta dias que antecediam a sua festa, envolvido pelo 

sentimento de intimidade que tinha com a nossa padroeira; via a minha mãe tentando fazer 

                                                                                                                                                                                              
perde a individualidade e fica uno com o universo. Daí o grande potencial revolucionário e transformador dessa 

canção magnificamente traduzida por Caetano. E o amor incondicional se apresenta na forma de um coração 

falante de mãe”. 
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dormir os meus irmãos menores. Em todas essas situações, Mãezinha do Céu era a canção 

mais cantada. Em meio a esses sentimentos, senti uma forte cumplicidade da plateia e 

comecei a me dar conta de estar totalmente integrado ao público e este a mim.   

 Ao final, a plateia aplaude entusiasmada. Comento sobre a beleza do coro e, a seguir, 

lanço mão de um fragmento de Indez, livro de Bartolomeu Campos Queiros (1994, p.23),
99

 

para ilustrar o clima amoroso da casa dos meus pais, expressado quase que exclusivamente 

pelos gestos. A luz muda, quebrando um pouco o clima de descontração. Desta vez imprimo 

um tom poético e de contenção, para dizer:  

Era silencioso o amor. Podia-se adivinhá-lo no cuidado da mãe enxaguando 

as roupas nas águas de anil. Era silencioso, mas via-se o amor entre os seus 
dedos cortando o couve, desfolhando repolhos... (...) Lia-se o amor no corpo 

forte do pai, no seu prazer pelo trabalho, em sua mansidão para com os 

longos domingos.  

 

Comovo-me ao dizer o texto de Indez e o faço como se fosse uma introdução para 

acionar uma lembrança da casa dos meus pais. Denominada por mim de “ambiente da 

responsabilidade”, este, apesar da pobreza material, enchia-se de alegria e ternura na figura da 

mãe, quando, na simplicidade das nossas festas de aniversário, incentivava-nos a disputar 

quem bebia mais cor, expostas nas jarras de Q-Suco, colocadas sobre a mesa. Assim, após 

pequena pausa, em tom coloquial, conto: 

Na casa dos meus pais as declarações nem sempre brotavam. Às vezes 

calava-se uma ternura que sustentava o mundo. O meu mundo de filho mais 

velho, o mundo de Regina, de Maria do Carmo, Zé Eduardo, Elmo, Lilian, 
Emanuel, meus seis irmãos. Não éramos mágicos, nem super-heróis. Apenas 

caminhávamos pela casa, pelo quintal e em volta da mesa, em que minha 

mãe colocava, nos dias de aniversários, as variadas jarras de Q-Suco, nos 

incentivando a disputar quem bebia mais cor. Cor. De coração... Talvez seja 
por isso a minha insistência em querer ver o mundo tão colorido. 

 

A plateia ri com a imagem das jarras do suco artificial. Possivelmente, tenha se 

identificado com a história. A força poética da referida cena é destacada por Lucelena 

Ferreira, com o seguinte comentário: “Em vez da tristeza da privação, seu olhar leitor 

encontra a beleza retida no gesto amoroso da mãe. História reinventada, assumindo 

cintilância” (FERREIRA, 2004, p.117). Adiante, a autora vai afirmar que, por meio da 

memória, “reconstruímos permanentemente o nosso passado, elaborando versões diferentes – 

                                                             
99 Neste livro, Queiros (1994) narra, em uma prosa poética, o nascimento, o batizado e os primeiros anos de vida 

de Antonio. Este personagem central fala de memórias remotas, levando-nos a pensar sobre as lembranças que 

parecem silenciadas em nossos inconscientes. A título de informação, no senso comum “indez” é o ovo que se 

coloca no ninho para servir de chama à galinha. Normalmente, um ovo gorado.   
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leituras pessoais – para as experiências acumuladas. Dependemos do mergulho na memória 

para o autoconhecimento” (FERREIRA, 2004, p.117). Esse é, certamente, um dos ganhos que 

tive em Mar Noturno. Ao contar tudo isso,  percebo que o público, também, é incitado a ler os 

seus registros de memórias.                                                                                                               

 Muito embora tenha provocado risos na plateia, a cena comove, pois fala, nas palavras 

de Ferreira (2004, p.117), sobre “a beleza retida no gesto amoroso”. Homenageio minha mãe, 

então, cantando uma canção da qual ela gostava muito: A noite do meu bem, de Dolores 

Duran (1994). Essa música me marcou, pois ao ouvi-la cantando o refrão, Quero a alegria de 

um barco voltando / Quero ternura de mãos se encontrando / Para enfeitar a noite do meu 

bem, tentava adivinhar o que se passava pela sua cabeça. E eram muitas as possibilidades. 

Como cúmplice, a plateia canta junto comigo, apesar de ter feito uma interpretação 

introspectiva.                                                                                                                          

 Outra lembrança que essa canção me traz é a do sentimento melancólico que me 

dominava ao ouvi-la, ainda menino, no alto-falante de Chiquinho, apesar de a letra falar da 

alegria do reencontro. Talvez pelo fato dessa música ser sempre tocada em um programa após 

a Hora da Ave Maria (para mim, na infância, esse era um momento muito triste, pois acabava 

a claridade e começava a escuridão), a melancolia era inevitável. Ademais, a melodia, em tom 

menor, até hoje, provoca-me a sensação de que há na canção uma mistura de alegria e dor. 

Tanto que, no espetáculo, ao terminar de cantá-la, falo com ênfase a frase a alegria de um 

barco voltando, para, então, dizer em tom de ternura e delicadeza: 

 

Entendo e reconheço essa alegria profunda, quase dolorosa, porque o palco 

se parece com o mar. E todas as vezes que eu via meu pai tocando e 

cantando, num palco, eu sentia admiração e receio. Receio de que ele se 

perdesse no imenso mistério da arte. Mas quando, ao fim de cada espetáculo, 
meu pai deixava sua cena ilusória, regressando ao nosso cotidiano, eu sentia 

a volta de um barco.  É que meu pai descia do palco como quem chega do 

mar.
100

 

A banda entra com um solo de saxofone e eu canto Nada Além (LAGO,1938). O 

arranjo, em forma de foxtrote, buscava uma semelhança com o som imprimido pelo Jazz Os 

Tupãs,
101

 conjunto musical em que meu pai, Miguel Carvalho, cantava e tocava saxofone alto, 

                                                             
100 Ao falar este texto, escrito pela Professora Mirella Márcia, que, na minha opinião, é um dos mais bonitos do 

roteiro, sempre fiz muito esforço para manter o distanciamento necessário. Ficava, inclusive, com receio de 

desafinar, por conta da forte emoção que sentia ao cantar “Nada Além”. 
 
101 Conforme informações de Miguel Carvalho, meu pai, o grupo foi criado por Antonio de Oliveira Carvalho, 

seu irmão mais velho, entre os anos de 1950 e 1951. Formação do Jazz Os Tupãs: Sandoval (bateria), Zé de 

Durval (trompete), Antônio Carvalho (sax tenor), Armando Barbosa (violão) e Miguel Carvalho (sax alto e voz). 
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tão presente em minha lembrança
102

. Em nossas conversas sobre o seu conjunto, não 

identifiquei uma intenção política explícita na escolha do nome. Entretanto, disse-me que 

“jazz” era a forma como os conjuntos musicais da época eram chamados, principalmente os 

com formatos semelhantes aos grupos que tocavam be-bop,
103

 fox-trote. Quanto à referência 

mitológica indígena, segundo ele, foi pelo fato de existir, naqueles anos, um conjunto musical, 

muito conhecido, com o nome de Os Tupãs.
104

  

 

                FIGURA 12: JAZZ OS TUPÃS (1957)  

 

                 FONTE:  ACERVO DE SILVIO CARVALHO 

 Uma vez que a cidade não dispunha de televisão, penso que o formato do conjunto 

deve ter sido, mesmo, uma influência dos shorts (curtas-metragens) exibidos no Cine Rex. Já 

o repertório, apesar de haver certa predominância de sambas, boleros e baião, os fox e be-bop, 

também, o compunham. Como em grande parte do Brasil, os músicos inhambupenses eram 

influenciados pela programação musical das rádios e, mesmo com um acervo pequeno, pelo 

                                                             
102 Nada Além, meu pai gostava de cantá-la um pouco mais adiantada, próximo da versão de Nelson Gonçalves, 

seu ídolo. 

 
103 O be-bop é uma das correntes do jazz, que privilegiava os pequenos conjuntos, responsável pela proliferação 
das síncopas e figuras rítmicas complexas. Com fraseado flexível e cheio de saltos, exigia uma técnica 

instrumental muito desenvolvida.  

 
104 O único conjunto musical que fez sucesso nos anos de 1950, localizado em minhas pesquisas, foi a Orquestra 

Tupã.  Disponível em: http://www.leopoldoeorquestratupa.com.br/Historia.html. Acesso em: 20 nov. 2013. 

http://www.leopoldoeorquestratupa.com.br/Historia.html
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alto-falante A Voz do Povo, onde se ouviam, também, canções com sotaques americanizados. 

Entretanto, suponho que o cinema deve ter contribuído para a criação de novos estilos e 

formatos de grupos musicais.
105

  

Ao registrar que desde 1949 começam a surgir, no Brasil, “composições que 

incorporam alguns procedimentos do be-bop, tanto na estrutura propriamente dita, como na 

interpretação” (CAMPOS, 1978, p.18), Augusto de Campos nos faz pensar que tanto o nome 

como a formação do repertório de Os Tupãs não estão isentos da força da indústria cultural. A 

influência da interpretação de Dick Farney na forma de cantar do meu pai, vocalista do jazz 

inhambupense, pode ser um sinal da marca do rádio, do cinema e do alto-falante.  

Sem pretensões, arrisco-me a dizer que os anônimos artistas inhambupenses estavam 

em sintonia com a cena musical carioca dos anos de 1950, considerando que os chamados 

conjuntos de boate, tão presentes nas casas noturnas que se proliferaram em Copacabana, após 

o fechamento dos cassinos, também tinham um repertório eclético, onde se misturavam 

músicas latinas, norte-americanas e brasileiras.
106

 A diferença é que os cariocas também 

produziam suas novidades na música popular; já os inhambupenses, por estarem distantes das 

estações de rádio e das gravadoras, apenas reproduziam essas novidades.           Sintetizando, 

essa mistura, aparentemente esdrúxula, expressada no título de um conjunto musical do 

interior da Bahia, fundado nos primeiros anos de 1950, compõe o que Wisnik (2004) chama 

de “lógica paradoxal ou complexamente contraditória” presente nos meandros da cultura 

brasileira que nos distinguia e nos incluía no mundo. Lógica esta compreendida e 

agressivamente formulada pela Tropicália a partir dos elementos poéticos e musicais herdados 

da bossa nova.
107

  

                                                             
105 Meu pai me confirmou que a formação do seu conjunto foi inspirada nos grupos que apareciam nos filmes da 

época, exibidos no cinema de Inhambupe. Esses filmes a que ele se refere, geralmente, eram os curtas-
metragens, que faziam propaganda do estilo de vida americano. Só não tinha o piano. 

 
106 Saraiva (2008, p.83-97), em seu artigo sobre a influência do jazz na cena musical de Copacabana, nos anos de 

1950, comenta sobre a presença forte dos foxs no repertório dos chamados “conjuntos de boate” que, por sua vez, 

apresentam formações semelhantes à do Jazz Os Tupãs: bateria, sopros, piano e/ou guitarra/violão.  Cita, para 

ilustrar o seu argumento, o disco Dançando com você, de Moacyr Silva e seu conjunto, em que uma metade dos 

fonogramas recebe a classificação de Fox; a outra metade, choro.  

 
107 Wisnik (2004, p.216-217)argumenta que “[...] a bossa nova deu elementos musicais e poéticos para a 

fermentação política e cultural dos anos 1960, em que a democracia e a ditadura militar, a modernização e o 

atraso, desenvolvimento e a miséria, as bases arcaicas da cultura colonizada e o processo de industrialização, a 
cultura de massas internacional e as ‘raízes’ nativas não podiam sem compreendidas simplesmente como 

oposições dualistas, mas como integrantes de uma lógica paradoxal ou complexamente contraditória, que nos 

distinguia e ao mesmo nos incluía no mundo. A compreensão e a agressiva formulação desse estado de coisas 

encontram-se no movimento da Tropicália, de 1967-8, que tem seus principais representantes em Caetano 

Veloso e Gilberto Gil”. 
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 Retomando esse contexto cultural também vivido no texto dito por mim no espetáculo, 

refaço a cena ilusória em que falo do meu pai. Do ponto de vista emocional, esse momento se 

constituiu o início de um processo de tomada de consciência da importância da herança 

paterna na minha relação com a arte. A princípio, a história contada tinha como objetivo 

justificar a escolha de Nada Além, canção que me lembra meu pai tocando, cantando e 

contando as suas histórias. Ao ouvi-la, revejo a cena em que ficava imaginando que linda 

ilusão era aquela, tão deseja por ele, quando cantava: Eu não quero e nem peço / Para o meu 

coração / Nada além de uma linda ilusão. Entretanto, no trabalho de construção do Mar 

Noturno, em especial no êxtase do palco, fui percebendo que o desejo infantil de inventar a 

minha própria “linda ilusão” foi motivado pela admiração que sentia em vê-lo atuando, apesar 

do medo de que ele se perdesse no imenso mistério da arte.  

 Mais tarde, ao relembrá-lo descendo do palco como quem chega do mar, fui 

compreendendo que, sem uma intenção objetiva, meu pai me ensinou que pela arte o homem, 

escravo de “todas as limitações rígidas e hostis que a necessidade, arbitrariedade ou uma 

‘moda insolente’ estabeleceram entre os seres humanos” (NIETZSCHE, 2005, p.28), torna-se 

livre. O palco se parece com o mar. Nele, safiras, corais e corda pobre, também, têm o mesmo 

valor, são iguais, e podem ser transformadas em beleza.  

 O exercício de construção do Mar Noturno mostrou-me como a imagem do meu pai, 

no palco, é tão presente em minha lembrança. Talvez por isso tenha sido tão marcado pela 

alegria de um barco voltando, pois a cada regresso da sua cena ilusória, sem que percebesse, 

ele foi me passando a tarefa de continuar navegando nesse palco/mar, de completar o que não 

pôde ser realizado totalmente. Entretanto, nesse navegar, sei que deixo, também, 

incompletudes.           

 Apesar dessa forte influência do meu pai no meu fazer artístico, preciso demarcar as 

minhas idiossincrasias artísticas. Utilizo-me, para isso, da ideia de “corpo duplo”, apresentada 

por Lopes (2012) ao discutir a influência de Luiz Gonzaga sobre Gilberto Gil. Não me coloco 

na condição de discípulo do meu pai. Tenho o meu jeito de navegar em mares diversos. No 

processo de assumir e disseminar a sua arte (músico, cantor e, também, contador), não me 

prendo à sua trama interpretativa, nem o tomo como mito ou como a representação da 

verdade. O seu saxofone é colocado ao lado do meu violão, produzindo uma visibilidade de 

ambos os corpos.
108

 Assim, aprendo a fazer a minha própria alquimia, a produzir as minhas 

                                                             
108 Ao trabalhar a poética e a política do corpo em Gilberto Gil, Lopes elege, entre outras, a figura de Luiz 

Gonzaga para desenhar um dos “duplos” do tropicalista. Para o compositor baiano, o “[...] Rei do Baião emerge 

como um campo de força a romper o muro Norte e Sul” (LOPES, 2012, p.56).  Diante disso, a autora argumenta 

que, para Gilberto Gil, “Luiz Gonzaga não constitui o mito por onde se lê o sertão nem representa a verdade, 
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memórias, a não permitir que as dores me anulem, a evitar a idealização da vida, a não 

transformar a minha arte em algo vão. Tento, através de uma auto-ilusão consciente, descobrir 

o valor de estar na vida.109 

   Assim, com Nada Além, concluo a fase da infância, marcada pelos afetos, pelo mundo 

das canções e pelo desejo de ser artista. Faço, então, a primeira migração: dos ambientes 

domésticos para a praça dos convites. Nesse espaço, inauguro outros olhares, outros amores e 

humores fora do lar.  

 

CENA 3 – “A MESMA PRAÇA, O MESMO BANCO, AS MESMAS FLORES...” 

 A praça dos convites foi o espaço físico, social e cultural onde experimentei o luto 

pela perda da família ideal. Por conta disso, sentia-me no direito de não ser razoável. Na praça 

dos convites, fui atraído para a boemia e a transgressão, para o rompimento com tratados e 

ritos. As canções de Sérgio Sampaio, Raul Seixas, Caetano Veloso, Tim Maia, Gonzaguinha e 

tantos outros, algumas ouvidas no rádio e outras no alto-faltante, davam-me régua e compasso 

para enfrentar os novos desafios. Nesse espaço, hoje tão pequeno e quase sem sentido para 

mim, aprendi a observar o que há de humor nos enganos dos apaixonados e vivenciei outros. 

A praça foi o grande palco, onde a vida fazia-se arte. Onde o alto-falante, o cinema, os circos 

e os parques de diversão, com os seus repertórios musicais tão particulares, produziam lindas 

ilusões que nos incentivavam a romper com a ardência, o cansaço e o sol quente, 

metaforizando a pobreza material e social que insistia em minar os nossos sonhos. São dessas 

experiências
110

 que construo a cena que se segue. 

                                                                                                                                                                                              
detentora de significado transcendental, sempre válido sobre o solo nordestino. A sanfona é ouvida ao lado do 

violão, com outros tons a produzir visibilidade a dois corpos: no jogo de luz sobre o corpo de Luiz Gonzaga, 

Gilberto Gil inaugura a refazenda da própria poética e política sobre a fisionomia nordestina” (LOPES, 2012, 

p.57). 
 
109 Wischke (2005, p.31), em artigo sobre a origem da arte e da linguagem, a partir do pensamento de Nietzsche, 

afirma: “A tragédia do homem consiste no fato de estar consciente de que ele, com esse mundo de aparências 

construído por ele mesmo, flutua sobre um abismo, sem que ele recaia em resignação, já que ele, através de uma 

auto-ilusão consciente para além da verdadeira natureza da vida humana, deve descobrir para si o valor dessa 

vida”. 
110 Quando me refiro às experiências, o faço a partir do princípio de que estas podem estar no campo das 

vivências e das observações, conforme discute Silviano Santiago (2002) em O Narrador Pós Moderno, uma vez 

que parte da minha narrativa é resultado das observações que construo a respeito das vivências alheias. 

Entretanto, procuro dar-lhes autenticidade.  Ao apresentar, no citado texto, a sua segunda hipótese de trabalho, 

Santiago (2002, p.46-47) afirma: “O narrador pós-moderno é o que transmite uma "sabedoria" que é decorrência 
da observação de uma vivência alheia a ele, visto que a ação que narra não foi tecida na substância viva da sua 

existência. Nesse sentido, ele é o puro ficcionista, pois tem de dar "autenticidade" a uma ação que, por não ter o 

respaldo da vivência, estaria desprovida de autenticidade. Esta advém da verossimilhança que é produto da 

lógica interna do relato. O narrador pós-moderno sabe que o "real" e o "autêntico" são construções de 

linguagem.”. 
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 A metáfora da migração é iniciada com o primeiro fragmento da crônica de José 

Saramago.
111

 Nesse momento, as luzes do palco se apagam e a voz de Harildo Déda espalha-

se pela Sala do Coro, em tom lento e cansado, enquanto um foco de luz sobre Antrifo 

Sanches, que dança o narrado em off, leva-o de um lado a outro do palco.  

 

              FIGURA 13 - ANTRIFO SANCHES DANÇA SARAMAGO 

 
                FONTE:  PAES, Débora 

 Diz a voz em off: 

Deixei a lagoa pelo meio da manhã, quando o sol limpara já todo o céu. [...] 

Valera a pena acordar cedo e ver o nevoeiro rolar sobre a lagoa em flocos 
soltos, como se cuidadosamente o sol os varresse até nada mais ficar entre a 

água e o céu azul. Arrumei os petrechos, atirei-os para as costas, e, descalço, 

comecei a longuíssima caminhada pela praia fora, entre o bater das ondas e a 

panorâmica vagarosa das arribas vermelhas. 

A maré enchia, mas havia ainda extensas toalhas de areia molhada e dura, 

por onde era fácil caminhar. [...]. 

Foram muitos quilômetros. Por várias vezes parei e decidi não dar mais um 

passo. Mas logo a ardência me obrigava a levantar-me. Dos das arribas, nem 

uma sombra. O sol queimava-as de frente agora, e continuava a verrumar-me 
a nuca. Perdi a consciência. (SARAMAGO, 1996, p.25-26).  

                                                                                                                                                                                              
 
111 De quando morri virado ao mar (In: SARAMAGO, 1996, p.25-27). Essa crônica foi resumida e dividida em 

três fragmentos. O primeiro tinha a ver com o processo de migração dos ambientes domésticos para o mundo 

fora da família; o segundo, da terra natal para a cidade grande; já o terceiro, fechava o espetáculo. 
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O texto de Saramago, rico em imagens, permite analogias diversas. Enquanto a voz 

cansada narrava a decisão do protagonista em fazer “a longuíssima caminhada pela praia fora, 

entre o bater das ondas e a panorâmica vagarosa das arribas vermelhas”, a platéia assiste à 

performance do dançarino. Antrifo Sanches entendeu, de maneira ampla e clara, a proposta 

artística do Mar Noturno e conseguiu o efeito que pretendíamos: a ampliação do texto pelo 

corpo dançante. Os seus movimentos, dentro de uma perspectiva da dança contemporânea, 

possibilitavam a imaginação de cenas e de outras dimensões simbólicas da partida, do 

enfrentamento das dificuldades do trajeto e, por fim, da perda da consciência.  

 Mas, o que esse fragmento da crônica de Saramago tem a ver com a história contada? 

Como pode representar o vivido por um adolescente do semiárido baiano? Ao migrar para a 

praça, começo a penetrar em outro mundo, muito diferente daquele vivido na família. A vida 

nua e crua está ali, numa praça transpassada por bêbados, loucos, devotos, namoros, traições, 

hipocrisia, fragilidades, equívocos, injustiças, liberdades. Claro que nos ambientes familiares 

havia tudo isso, mas sem o peso e a compreensão com que tudo isso reverberava na cabeça de 

um adolescente. No ambiente doméstico, quando criança, via meus pais como onipotentes. O 

distanciamento, provocado pela migração, possibilitou-me associá-los à vida da praça. E aí se 

dá a morte daquela idealização infantil. Esta perda significativa vai gerar o luto.
112

 E a praça é 

o palco onde faço a catarse, pois lá encontro amigos que compartilham comigo realidades 

semelhantes.  

 Portanto, associo o texto a esse processo. A visão inicial de beleza e de liberdade que 

tive da praça justificava o “acordar cedo”. Contudo, a “maré” enchia. A força do inconsciente 

empurrava para a beira da praia não apenas as safiras e corais, mas, também, as cordas podres. 

Nesse processo, foram as canções do alto-falante que se transformaram em “extensas toalhas 

de areia molhada e dura, por onde era fácil caminhar”: Eu quero é botar meu bloco na rua / 

Brincar, botar pra gemer (SAMPAIO, 1973). Apesar de você / amanhã há de ser / outro dia 

(HOLANDA, 1978) Oh sim! / Eu estou tão cansado / Mas não pra dizer / Que eu não 

acredito / Mais em você (SALOMÃO, 1971), Tudo em volta está deserto tudo certo / Tudo 

certo como dois e dois são cinco (VELOSO, 1971), Não confie em ninguém com mais de 

trinta anos (VALLE, 1971).  

                                                             
112 Ao abordar a questão do luto adolescente, Doraci Ribeiro da Cruz inclui, entre outros, o luto pelos pais da 
infância, uma vez que esses representam para a criança verdadeiros deuses, figuras ideais. Segundo a autora, “A 

figura desse Pai Ideal vai, no processo adolescente, ser destronada desse lugar. Tal como a estátua do sonho de 

Nabucodonosor ela vai ruir por ter os pés de barro e ser atingida por uma pedra ‘cortada sem o auxílio de mãos’. 

Há pois um real inevitável que vai alcançar essa imagem, derrubá-la e lançar os envolvidos nesse drama humano 

numa situação de perda e conseqüentemente de luto” (CRUZ, 2000. p.154).  
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Por fim, a perda da consciência, referida por José Saramago, pode simbolizar o 

silêncio que mantive com relação à minha família. Destaca Rubem Alves que, para o taoísmo, 

“a suprema expressão da sabedoria é refrear-se da tentação de fazer” (ALVES, 1995, p.23). É 

como se não lutar contra aquilo fosse a alternativa para reencontrar forças e seguir adiante. E 

foi o que fiz: silencie. O texto dito em off simbolizava tudo isso, uma vez que não queria 

correr o risco de estar retomando um tema que, para mim, era repetido: a relação entre pais e 

filhos adolescentes. Assim, ao final do texto, a luz fecha em Antrifo e retorna para mim. 

Retomo a minha narrativa, em tom de descontração, para falar da vida na praça, com o seu 

alto-falante e suas canções, dizendo: 

Mas, além das casas vem a rua.  E, além da rua, tem a praça.  Como viver 
sem conviver na praça dos convites? E a Praça de Inhambupe, minha terra 

natal, parecia enorme. Suas janelas eram ouvidos atentos à vida que saía pelo 

alto-falante de Chiquinho. Na Praça de Inhambupe aprendi que o amor vive 
de enganos. Quando amamos somos ridículos e maravilhosos. Como um 

rapaz que, apaixonado por uma moça, resolveu lhe oferecer uma canção no 

alto-falante A Voz do Povo, onde havia um programa em que as pessoas 
ofereciam “presentes sonoros”.  Pois bem, esse rapaz era ignorante no que 

diz respeito à música.  Mas tinha uma informação importantíssima: sua 

amada era fã do Nelson Gonçalves. Chegando ao estúdio, falou para o 

locutor: 
Apaixonado: – Quero oferecer uma música para um alguém. 

Locutor: – Qual a música?  

Apaixonado: – Qualquer uma do Nelson Gonçalves. 
Locutor: – Ora, tome o long play (naquela época, disco era chamado de long 

play) do Nelson e escolha a música que você quiser. 

Após olhar com cuidado a capa do disco, o nosso Romeu fez a sua escolha. 

Apaixonado: – Quero essa. (E apontou para a capa do LP). 
Locutor: – Tem certeza? 

Apaixonado: – Claro! 

Locutor: – Atenção você, garota de vestido rosa, que está em frente à igreja 
matriz!! Ouça essa linda página musical, na voz do Nelson Gonçalves, que é 

um oferecimento de um alguém para você, apaixonadamente. Garota de rosa, 

na voz de Nelson Gonçalves (1982), Meu Vício é Você. 
 

E soltou a música.  

 

Meu vício é você é um exemplo de como parte do nosso cancioneiro, ideologicamente, 

concebe o feminino, tanto no lugar da amada, como da desprezada, da criticada e da 

desejada.
113

 Utilizando-me dos termos de Beltrão Júnior (1993), a canção em pauta 

                                                             
113 Sinval Beltrão Júnior (1993, p.44) analisa algumas canções, desde as modinhas do Século XVIII até os ritmos 

mais recentes, mostrando que suas letras “refletem uma ideologia patriarcal que, apesar de certas mudanças no 
comportamento social em relação à mulher, vem mantendo seus fundamentos ainda que a nível inconsciente” Na 

seleção, não escapam canções de Dorival Caymmi, Tom Jobim, Chico Buarque, Ivan Lins, sem contar Noel 

Rosa, Catulo da Paixão Cearense, Capiba, Lupicínio Rodrigues, entre outros. O autor divide essas canções em 

três grupos: o das letras que trabalham com a imagem da mulher ideal, outro com letras em primeira pessoa, 

como se a mulher estivesse ali falando, e o último em que o discurso masculino vê na mulher determinados 
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personifica a “mulher-boêmia” e, também, a “mulher-pecado” como eufemismos para 

“prostituta”. A primeira, uma boneca noturna que gosta da lua [...] / que sai pela noite e 

amanhece na rua. Convém lembrar que a rua é o inverno da casa, é o lugar do perigo
114

, 

impróprio para moças de conduta ilibada. A segunda, aquela que, inconsciente, peca só por 

prazer, vive para pecar e o seu corpo é visto como prenúncio do mal.   

Tentando reproduzir o estilo do Nelson Gonçalves, canto: Boneca de trapo / Pedaços da 

vida / Que vive perdida no mundo a penar / Farrapo de gente / Que inconsciente / Peca só 

por prazer / Vive para pecar. O público ri durante a minha interpretação. A opção por imitar 

Nelson Gonçalves e fazer o arranjo semelhante à sua gravação, além de reforçar a graça do 

equívoco, foi a maneira que encontrei para homenagear o grande ídolo do alto-falante e, 

também, o intérprete do clássico A volta do boêmio, tão cantada nas serenatas feitas na praça, 

quando eu, muito jovem, acompanhava os boêmios da terra. Mas, também, lembrando 

Coração Materno na interpretação de Caetano Veloso, dou destaco a o que diz a letra da 

canção, com o intuito de ridicularizar o preconceito e o machismo ali presentes.   

O título do “presente sonoro”, em si, já denuncia uma concepção preconceituosa da 

mulher, uma vez que o corpo feminino, pecador e desejado pela plebe, vem a ser o vício, não 

o amor do “eu” masculino. Levando em consideração o sentido comum atribuído à palavra 

“vício”, este é um hábito nocivo e incontrolável, um defeito, uma depravação.
115

 Como macho 

não ama, a “boneca de trapo” seria o vício. Aliás, “defeito” moral ou psíquico que só é 

possível com uma prostituta, nunca com a “mulher-ideal”, aquela que recebe “[...] um ‘status’ 

conferido pelo masculino, seja através do título ‘namorada’ ou ‘esposa’, seja através da 

obtenção da grande honra de poder anexar ao seu o nome do marido” (BELTRÃO JÚNIOR, 

1993, p.76). 

No roteiro do Mar Noturno, essa história buscava evidenciar as amarras da sociedade 

falocrática e preconceituosa, contido em parte do cancioneiro popular brasileiro, e provocar 

momentos de humor. Contudo, era importante garantir, nesses momentos cômicos, certo 

                                                                                                                                                                                              
atributos, tais como: mulher-inspiração, mulher-boêmia, mulher-pecado e a mulher-traidora. Meu vício é você 

seria incluída nesse último. 

 
114 Roberto Da Mata (1997, p.57), em A Casa & A Rua, argumenta que “se a casa distingue esse espaço de 

calma, repouso, recuperação e hospitalidade, enfim, de tudo aquilo que define a nossa ideia de ‘amor’, ‘carinho’ 

e ‘calor humano’, a rua é um espaço definido precisamente ao inverso. Terra que pertence ao ‘governo’ ao 

‘povo’ e que está sempre repleta de fluidez e movimento. A rua é um local perigoso” (MATA, 1997, p.57). 

 
115 O termo vício é definido pelo Dicionário Houaiss, entre outras, como: “Defeito físico ou moral; tendência 
para o mal; depravação; hábito nocivo e ger. Incontrolável; p.ext. costume persistente de fazer algo, mania” 

(2008, p.769). Já o Dicionário Michaelis diz ser o vício uma “Degenerescência moral ou psíquica do indivíduo 

que, habitualmente, procede contra os bons costumes, tornando-se elemento pernicioso no seio social, ou com 

este incompatível” (1998, p.2199). 
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lirismo. Esse deveria estar justamente na maneira de contar a história, dando destaque à 

ingenuidade daquele que chega ao estúdio do alto-falante, certo de que qualquer canção do 

Nelson Gonçalves seria o suficiente para agradar a sua amada; já o humor, encontra-se na 

brincadeira que faço com a forma de cantar do intérprete de A volta do boêmio e, 

consequentemente, no próprio equívoco. E como compartilho da crença de Mendes (2008, 

p.218), de que o cômico nos salva do eixo trágico de culpas e desculpas, mesmo que 

momentaneamente, penso que rir do equívoco do outro é rir dos nossos próprios equívocos.
116

 

Ainda sob os risos, provocados pela história do “Romeu” e a sua “boneca de trapo”, 

mantenho o momento de humor apresentando outro fato ocorrido no alto-falante A Voz do 

Povo. Trata-se de um locutor fanático pela Jovem Guarda que, dominado pelo sonho de ser 

um grande disc jockey, não permitia a entrada de outros assuntos no seu programa. Um dia, 

ele é obrigado a dar uma nota de falecimento. Ao cumprir, contrariadamente, a ordem, 

provoca uma situação que fica entre o despreparo e a vingança. A história contada é a 

seguinte:  

Ainda no Serviço de alto-falante do Chiquinho, havia um locutor fanático 

pela Jovem Guarda. No seu programa só tocava música do pessoal do iê, iê, 

iê.
117

 Não admitia nada que não estivesse ligado àquele movimento. Até que 

um dia o dono do alto-falante chegou com uma nota de falecimento, para ser 
anunciada imediatamente. O cara pirou. Contudo, não teve conversa, foi 

obrigado a dar a tal nota.  Mudando o tom de voz, encarnou um Cid Moreira 

e soltou: 

 – Nota de falecimento. É com prazer que a família tal convida o povo em 

geral para o sepultamento do seu pai, avô, tio, irmão, cunhado, fulano de tal, 
que será realizado às dezesseis horas, saindo o féretro da igreja local. E que 

tudo mais vá pro Inferno, Roberto Carlos.  

 

Junto com os risos da plateia, a banda faz a introdução de Quero que vá tudo pro 

inferno, (CARLOS, 1965) reproduzindo o arranjo original, e eu, imitando alguns trejeitos do 

                                                             
116 Mendes (2008) destaca, a partir da tese freudiana, que o humor seria “o mais importante processo defensivo 

na vida psíquica, pois evitaria com sucesso os afetos dolorosos” (MENDES, 2008, p.196). Mais adiante, a autora 

afirma: “A catarse cômica é um dos mergulhos possíveis na experiência de um saber (ou de um não saber) que 

nos liberta da racionalidade estreita” (MENDES, 2008,  p. 218). Faço a referência por entender que o equívoco 

daquele que quis homenagear a sua amada com um “presente sonoro”, pode ser lido como uma transgressão ao 

sentido imaginado pelo autor e intérprete da respectiva canção.  

 
117 Segundo Dapieve (1995, p.14), “[...] o rock era conhecido como iê-iê-iê por conta She Loves You ( yeah, 

yeah, yeah...), que os  Beatles gravaram em 63. Araújo (2006, p.169-170) chama de “feliz ideia” o fato de, no 

Brasil, se denominar o rock dos anos 60 de iê-iê-iê. Segundo ele, “Em qualquer lugar do mundo, o que os 

Beatles faziam era chamado de rock, não de iê-iê-iê. [...]. No caso de Roberto Carlos, a expressão é ainda mais 
inadequada porque ele tinha um grito de guerra próprio, e este era o ‘ou, ou, ou’ – que ele solta em canções como 

Quero que vá tudo pro inferno, Quando, Ana e várias outras”. O autor defende que o uso do referido substantivo 

reflete certo preconceito, uma vez que ajudava a desqualificar o rock produzido no Brasil na década de 1960. 

“Felizmente, isso ficou datado apenas aos anos 60, pois a partir da década seguinte o rock feito no Brasil passou 

a ser chamado simplesmente pelo seu próprio nome: rock” (ARAÚJO, 2006, p.170).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/She_Loves_You
http://pt.wikipedia.org/wiki/Beatles
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Roberto Carlos, o meu grande ídolo, canto a canção. Quanto à história, até hoje não se sabe se 

a forma como a nota foi dada era resultado do despreparo do locutor ou se este confundiu, 

intencionalmente, o título da música como forma de demonstrar a sua irritação. Na verdade, e 

que tudo mais vá pro inferno é a última frase do refrão, repetida diversas vezes por Roberto 

Carlos, no final da música, insinuando certo desprezo por tudo o que acontecia ao seu redor. 

Tenho a impressão que o nosso locutor leu um possível desejo implícito na frase e, repetindo-

a em alto e bom som, vingou-se da ordem que lhe fora imposta.   

 Considero oportuno dizer que a citada canção, ao ser lançada em 1965, segundo 

Nelson Motta (2009, p.97), “se transformou no grande hit, o maior de todos, no incandescente 

sucesso que levou Roberto Carlos ao primeiro lugar absoluto nas paradas. Onde ficou meses”. 

Paulo Cesar de Araújo destaca o depoimento de Caetano Veloso em que este afirma ser Quero 

que vá tudo pro inferno o fenômeno de massa mais intenso visto, por ele, em sua geração. 

Argumenta, ainda, que o sucesso desta canção foi tanto que muitas pessoas, até hoje, 

lembram-se de onde estavam e o que sentiram quando a ouviram, pela primeira vez, entre 

elas: Fafá de Belém, Alceu Valença, Djavan, Luiz Melodia, Zé Ramalho e Wando. 

(ARAÚJO, 2006, p.138). 

Para Araújo (2006), Quero que vá tudo para o inferno não foi apenas um sucesso 

estrondoso, mas uma espécie de bomba que explodiu no meio de uma sociedade reprimida e 

conservadora, causando, como até então nenhuma outra, grande polêmica e repercussão. Mas, 

quais polêmicas uma canção de “iê-iê-iê” poderia gerar, diante de um contexto tão 

caracterizado por discussões ideológicas, já que este gênero musical era considerado 

alienado? Entre outras, Araújo destaca a de cunho religioso. Diz ele:  

De fato, Quero que vá tudo pro inferno atingiu em cheio a sensibilidade de 
um país sufocado pela repressão moral, política e social. Enfim, uma 

sociedade reprimida que, de repente, foi tomada por uma canção com um 

grito de guerra arrebatador. A canção provocou e perturbou setores 
conservadores, ou seja, a maioria da sociedade brasileira. Na época, muitas 

emissoras de rádio se recusaram a tocar a música por determinação do 

proprietário, numa censura interna motivada por razões religiosas. 
(ARAÚJO, 2006, p.138). 

Aí está o ato transgressor, possibilitado pela canção. Cabe, aqui, relembrar que Jorge 

Pacoa, um dos ex-locutores de A Voz do Povo, afirma ser a igreja parte da “sociedade 

organizada” que tinha voz e vez no alto-falante. Assim sendo, a “brincadeira” do locutor não 

parece ser tão somente uma atitude ingênua ou um simples despreparo, mas a possibilidade de 

um protesto motivado pela leitura feita da canção, ainda que involuntariamente. “E que tudo 

mais vá pro inferno”. Estaria nesse “tudo” o falecido, o poder político, a hipocrisia vigente? 
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Não podemos afirmar, pois quando o locutor usa a frase contida no refrão e não o título 

verdadeiro (Quero que vá tudo pro inferno) disfarça a sua vingança. Entretanto, “e que tudo 

mais” sugere algo além do fato em si. Mais uma vez, o possível equívoco é o causador do 

riso, não propriamente a intenção do sujeito.
118

   

A banda e a luz contribuíram para que todos cantassem e dançassem a canção de 

Roberto Carlos junto comigo. Entretanto, após a canção, a plateia continua conversando, 

como se as pessoas estivessem relembrando algo referente àquele sucesso musical, na época 

do seu lançamento, afinal as canções do “rei” sempre causam algum tipo de agitação. 

Segundo Pilgallo (2008, p.11), a partir do seu repertório é possível se “montar trilhas sonoras 

para 50 anos de história do Brasil”. Portanto, não é sem razão que José Miguel Wisnik afirma 

ser Roberto Carlos  

[...] catalisador, antena, receptor de uma emissora de ondas freqüentes e 

persistentes de desejos reprimidos, aos quais dá nomes: substantivos simples, 
que compõem cenas visíveis, coisas palpáveis, que confortam inseguranças e 

pensamentos incompletos e dão matéria viva ao sonho. (WISNIK, 2004, p. 

187). 

Para retomar o controle da narrativa, em razão dos risos da plateia, disse de forma bem 

carinhosa: “Grande Roberto Carlos!!!”. Disse com sinceridade, pois o “Rei” sempre fora o 

meu grande ídolo e a frase da sua canção me serviu muitas vezes de desabafo, principalmente 

quando a “síndrome de Sansão”
119

 dominava-me.  Feito o elogio, dou continuidade à minha 

narrativa, dizendo: “A Jovem Guarda lançou minhas escolhas para o mundo. Depois vieram 

outras cores, barulhos, ritmos alucinantes, psicodélicos, mutantes”. A banda dá os acordes 

iniciais para que eu cante Baby (VELOSO, 1969) 

Com um arranjo muito semelhante ao da gravação de Gal Costa,
120

 no álbum lançado 

em 1969, homenageio a Tropicália e Jacques de Beauvoir. O primeiro, movimento musical 

que me possibilitou um novo olhar sobre a música popular brasileira e a ampliar a minha 

galeria de ídolos. A partir dessa época, Caetano Veloso passou a ser o meu compositor 

                                                             
118 Retomo Mendes (2008) para dizer que o cômico não se caracteriza por uma afronta, uma afirmação, uma 

proposição. Diz a autora: “O cômico se infiltra e vaza, como os poderes do inconsciente e do Witz. Seu 

demoníaco é da natureza da água. Algo que se esparrama, buscando e produzindo a cada vez caminhos, fendas, 

orifícios por onde escapar” (MENDES, 2008, p.219-220). 
119 Segundo Rubem Alves (1995, p.31), a síndrome de Sansão é uma perturbação mental que leva os 

adolescentes a identificar o crescimento dos seus pêlos com o crescimento da sua força. “E esta ilusão é 

confirmada, na cabeça deles, pelo desenvolvimento e crescimento dos órgãos adjacentes aos pêlos, [...], que 

entram em funcionamento tão logo se belisque a partida, mesmo sob as condições mais adversas”. 

  
120 O álbum Gal Costa, lançado em 1969, foi um sucesso inesperado, com mais de 100 mil cópias vendidas, em 

razão da turbulência que já viviam os tropicalistas, vindo a serem presos e exilados. A canção urbana Baby, com 

a participação de Caetano Veloso, tornou-se a mais tocada do disco, revelando a jovem cantora para todo o 

Brasil. 
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preferido, junto com Roberto Carlos. O segundo, um tio materno, chamado por todos de 

Jaquinho, que, involuntariamente, influenciou muito o meu gosto musical.  

Lembro-me bem do meu tio chegando de Salvador com o novo disco da Gal Costa e 

reunindo, em sua casa, um grupo de amigos para ouvir a novidade. Aprendi todas as canções 

do álbum, mas Baby foi a que mais me impressionou. Além de o conjunto de letra e 

sonoridade me agradar, talvez por captar um “tempo urbano” semelhante àquele que ia se 

construindo na minha imaginação,
121

 pensava com os meus botões: “essa canção foi feita pra 

mim”. O que mais me chamava a atenção nessa canção era a insistência com que o sujeito da 

música tentava convencer Baby de que era preciso saber da piscina, da Carolina, da gasolina, 

de aprender inglês. Você precisa / tomar um sorvete / Na lanchonete / Andar com a gente. Eu 

queria tudo aquilo. Mas, em Inhambupe não tinha lanchonete, sorvete, não tinha piscina, 

curso de inglês e nem era a melhor cidade da América do Sul (por causa de Maria Alice, eu 

achava que essa deveria ser Salvador. Ou o Rio de Janeiro, por causa do meu pai). Por essas 

faltas, de outra forma, eu dizia dentro de mim: “Vou-me embora pra Pasárgada. [...]. Em 

Pasárgada tem tudo / É outra civilização” (BANDEIRA, 1975, p.147-148). Além disso, quem 

seria “a gente” a que o sujeito da canção se referia? Eu imaginava ser uma turma bacana, 

inteligente, moderna, jovem, transgressora, daí a minha vontade de andar com aquela gente e 

ter uma camisa com a frase: I love you.
122

 A sensação que tenho hoje é a de que essa canção 

incitava-me a transplantar, para um futuro imaginário, certos desejos recalcados na memória.   

Assim, Baby foi responsável por aumentar o meu desejo de morar na cidade grande – 

já despertado pelas canções de Dorival Caymmi –, mesmo sabendo ser essa um espaço urbano 

onde “filho chora e mãe não vê”, como diziam os que iam para São Paulo, fugindo da seca, 

mas, desiludidos com a metrópole, retornavam. Por fim, essa canção só veio aumentar a 

minha admiração por Caetano Veloso e colocá-lo, junto com Roberto Carlos, na condição de 

grande ídolo. Aliás, costumo dizer que Alegria, alegria causou em mim o mesmo sentimento 

que Chega de Saudade causou em muitas pessoas de gerações anteriores à minha. 

Após a canção de Caetano Veloso, retomo, mais uma vez, a narrativa para trazer à 

cena outro tropicalista: Gilberto Gil. Esse é um momento de consciência cidadã. Conto que, 

ao ouvir Procissão (GIL, 1967), junto com um primo, fui atingido fortemente, quase uma 

                                                             
121 A ideia de tempo urbano é trazida por Favaretto, quando argumenta que Baby, além de lírica e de tematizar a 

dominação, misturando o essencial com o supérfluo, “Capta o tempo urbano como o espaço de uma vida leve e 
descontraída, sensibilidade à flor da pele: ‘Não sei, leia na minha camisa’” (FAVARETTO, 2000, p.97-98). 
122 Frederico Coelho (2010, p.70-71), em texto sobre a referida canção, entende ser Baby alguém que parece não 

saber o que está acontecendo ao seu redor e, por isso, é alertada por alguém exigente, sabedor de que estamos 

vivendo em um mundo em plena convulsão e que exige mudança. Ao ler o respectivo texto, não pude deixar de 

associá-lo aos meus sentimentos e necessidades de pré-adolescente.  
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epifania, pois, pela primeira vez, reconheci politicamente a minha terra, o nordeste brasileiro. 

E não podia ser diferente, uma vez que o próprio autor revela ser esta uma canção “solidária a 

uma interpretação marxista da religião, vista como ópio do povo e fator de alienação da 

realidade, segundo o materialismo dialético” (RENNÓ, 1996, p.56). Apesar de ainda não ter 

lido Marx, o meu amigo Flávio Dantas me falava sobre questões políticas e ideias marxistas. 

O seu tio tinha sido caçado pelo Exército, com suspeita de estar envolvido com o Partido 

Comunista. Aliás, lembro-me bem da casa dessa família cercada por homens armados, entre 

os anos de 1964/65, e minha mãe gritando para mim: “Não saia, volte para dentro de casa”. 

Conversando com esse meu amigo, passei a me interessar por assuntos ligados à política e à 

filosofia e, assim, a perceber, de maneira mais consciente, a injustiça e o abandono em que 

aquela gente vivia. Procissão me politizou, bem como Roda e outras do LP Louvação, 

lançado pelo autor de Domingo no Parque na segunda metade da década de 1960 e 

apresentado a mim, pelo amigo citado, no início dos anos de 1970. 

Conto essa história e concluo com um fragmento de Alberto Caeiro, dizendo: “Da 

minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do Universo” (PESSOA, 1995, p.208). Colada à 

minha fala, a banda faz a introdução de Procissão, com os músicos cantando: Meu divino São 

José / Aqui estou aos vossos pés / Dai-nos chuvas com abundância / Meu Jesus de Nazaré.
123

 

Após essa introdução, canto: Olha lá vai passando a procissão...  

Com o intuito de não reproduzir a versão criada por Gilberto Gil, pedi a Luciano Bahia 

que fizesse um arranjo mais próximo do forró, pois pretendia trazer, naquela cena, outra 

referência que muito me ajudou a compreender o nordeste brasileiro: Luiz Gonzaga. No 

Passando em Revista, havia uma canção deste artista, mas, nos ajustes feitos para reduzir o 

tempo do espetáculo, entendemos que Procissão contemplaria o universo gonzaguiano. Além 

de a letra ressaltar características políticas, sociais e religiosas da realidade nordestina, a 

pegada rítmica deveria ser a do baião. Contudo, como argumenta Lopes (2012), a intenção 

não era fazer do compositor baiano o representante e herdeiro natural do Rei do Baião, mas 

reafirmar esse último, conforme ainda a citada autora, “como um campo de força a romper o 

muro Norte e Sul” (LOPES, 2012, p.56).  

Conforta-me o estudo de Lopes (2012, p.57), pois havia em mim uma compreensão de 

que Gilberto Gil, em sua caminhada artística, ao retomar e disseminar “o caminho musical de 

                                                             
123 Fragmento de uma canção de domínio popular, muito cantada no nordeste brasileiro, em cortejos religiosos, e 

que Gilberto Gil colocou como introdução de Procissão.  
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Luiz Gonzaga”, não abria mão das suas características estéticas.
124

 Em harmonia com esse 

enfoque, o arranjo de Profissão deveria manter parte da versão do autor de Aquele Abraço, 

mas a sua continuidade teria sinais do autor de Asa Branca. Entretanto, tenho dúvidas se isso 

ficou claro para o público, pois me lembro de alguém dizendo, ao final do espetáculo: “Só 

faltou Luiz Gonzaga!”.  

         Ao final de cada cena, fui observando certa cumplicidade do público com o 

espetáculo; os aplausos pareciam-me sinceros e entusiasmados; meus gestos iam ficando mais 

espontâneos, mais naturais. Essas observações me davam mais segurança para falar de coisas 

mais duras, como o medo e a angústia que o regime ditatorial, que assolou o Brasil a partir de 

1964, provocava em mim. Assim, com tom de raiva e revolta, retomo a cena e digo: 

Como Alberto Caeiro, eu também já era do tamanho daquilo que conseguia 

ver.  Eu via tudo: os hippies, o México, a América inteira.  Mas via, ouvia e 

sentia o grito e o desabafo daqueles que sofriam as torturas de uma ditadura 

perversa, sanguinária, que assolou o Brasil na década de 70. Rompi tratados 
e traí os ritos 

Este texto é a chamada para duas canções que rimavam com a minha adolescência e 

com o meu desejo de romper com o contexto em que vivia: Sangue Latino de João Ricardo 

(1973) e Ouro de Tolo de Raul Seixas ( 1973). Com arranjos bem próximos aos originais, já 

que pretendia marcar a época, canto a primeira canção, pontuando as frases rompi tratados e 

traí os ritos, lancei no espaço / um grito, um desabafo e o que me importa é não estar 

vencido. Quanto à segunda, procurei fazer uma interpretação que destacasse o conteúdo da 

letra, com um ar mais debochado. Imprimi, em ambas, forte emoção, pois falavam de 

sentimentos muito caros para mim naquela época.  

Ao construir essa cena, pretendia marcar o impacto criado pela aparição de Secos & 

Molhados
125

 e explicitar a minha identificação e, acredito, de grande parte daquela juventude, 

com as canções de Raul Seixas. Com relação ao Secos & Molhados, lembro-me das várias 

perguntas que fazíamos, uns aos outros, quando ouvimos, pela primeira vez, O Vira e Sangue 

Latino: “quem são essas pessoas?”,  “quem canta é homem ou mulher?”, “é um grupo de rock, 

de folclore português ou de música popular brasileira?”. E ninguém sabia responder. Como 

nessa época já existiam alguns aparelhos de TV em Inhambupe, em poucos dias já sabíamos 

                                                             
124 Em nota de rodapé, Lopes destaca os argumentos de Nietzsche e Freud sobre o papel e a importância da 

repetição nas representações subjetivas e sociais.  
 
125 Secos & Molhados foi um grupo musical formado por Ney Matogrosso, João Ricardo e Gerson Conrad. O 

seu primeiro álbum, lançado em 1973, causou um grande impacto, principalmente pela forma como o grupo se 

apresentava e pela voz aguda de Ney Matogrosso.  
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que se tratava de três sujeitos seminus, que rebolavam e cantavam fino, como dizíamos. 

Particularmente, fiquei encantado com o visual e com a performance do grupo. Contudo, o 

impacto foi grande. Segundo Baiana (2006), o objetivo dos Secos & Molhados era esse 

mesmo: “chamar a atenção de uma plateia altamente massificada, usar do insólito visual para 

chocar, alertar e, com base nisso, descobrir” (BAIANA, 2006, p.196-197). Mas, descobrir o 

quê? Principalmente, quem eram aquelas pessoas com rostos pintados, peitos nus, rebolando e 

insinuando certa androginia.  

Na praça de Inhambupe, cantando Jurei mentira e sigo sozinho / Assumo os pecados, 

sentia o peso de cada palavra, pois me via como parte da mediocridade vigente, repetindo 

todo tipo de tradição que, naquele contexto, não me parecia ter o menor sentido. É como se eu 

não me reconhecesse ao permanecer como um simples prolongamento dos que me deram 

origem. Entretanto, não era fácil assumir os pecados, bem como romper os tratados e trair os 

ritos. Mas a canção parecia recolher todos os elementos dispersos em minha cabeça e, assim, 

incitar-me a não querer continuar limitado àquele canto do mundo.
126

 Ou seja, a força da 

música, ao interagir com o ouvinte, desencadeia um processo subjetivo de questionamentos, 

de analogias e de inquietações, que vai proporcionar, no sujeito, o desejo por mudanças.  

Com relação a Raul Seixas não foi muito diferente. Lembro-me de quando ouvi, pela 

primeira vez, na Rádio Globo do Rio de Janeiro, a canção Ouro de Tolo. Saí correndo para 

compartilhar com Luciano Rocha, meu grande amigo. Disse-lhe: “Rapaz, tem uma música 

nova, de Raul Seixas, que é, simplesmente, sensacional”. A partir daí, criou-se uma grande 

expectativa. Colamos no rádio, na esperança de que tal canção fosse tocada. Tinha que ser no 

rádio, pois o alto-falante A Voz do Povo só viria a tocá-la meses após o lançamento da mesma. 

Assim, ao ouvir a introdução, disse ao amigo: “É essa!” Em poucos dias, todo o meu grupo do 

colégio já sabia cantar a música do “Maluco beleza”. Nas rodas de violão, feitas na praça, 

Ouro de Tolo era cantada, repetidamente, como hino.   

Mais uma vez, éramos sacudidos pela potência da canção em desencadear novas 

subjetividades. Eu, Luciano Caldas e Ronaldo Torres dizíamos concordar com Raul, pois não 

queríamos simplesmente um emprego, muito menos ficarmos com a boca escancarada /cheia 

de dentes / esperando a morte chegar. Queríamos mais, queríamos muito. Por conta disso, 

irritava-me, profundamente, ouvir pessoas da minha família, principalmente meu pai, dizerem 

que as canções dos meus ídolos eram ruins. Como ruins? Ao contrário, elas que me faziam 

ver o mundo diferente, pareciam adivinhar os meus desejos, inseguranças, medos, 

                                                             
126 Esse paradoxo, vivido na adolescência, é discutido por Tubert (2000, p. 23-39) em artigo intitulado “O 

enigma da adolescência: enunciação e crise narcísica”.  
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questionamentos. Diante disso, estabeleci um longo silêncio com relação à minha família, que 

só mais tarde foi quebrado. Apenas minha mãe e Maria Alice pareciam entender ser a 

adolescência como “uma entidade que escapuliu do seu controle” (ALVES, 1995, p.23). Por 

tudo isso, cantei as duas canções com muita emoção, deixando o palco quando as luzes se 

apagaram.  

 

CENA 4 – AO VENTO A ILUSÃO DESCE MAR ABAIXO 

A segunda migração (Inhambupe-Salvador) é simbolizada por mais um fragmento da 

crônica de Saramago, por versos de Fernando Pessoa e por uma canção de Caetano Veloso e 

Gilberto Gil, intitulada No dia que eu vim-me embora (VELOSO, 1967). Assim, 

imediatamente à minha saída de cena, um foco de luz ilumina Antrifo Sanches, desta vez do 

lado direito da plateia, e a voz em off de Harildo Déda, em tom de cansaço, ressoa no teatro:  

[...]. Andava como um autômato, já sem suor, com a pele sequíssima, 

excepto as grossas gotas que se formavam nas fontes e corriam devagar, 
viscosas, pelo rosto abaixo.  

[...] Calcei-me como num sonho, gemendo com dores nos pés queimados, e 

meti-me à estrada, que, em curvas dobradas, subia as arribas. Parei uma vez 

ainda, meio perdido, olhando do alto o mar que se mudava numa cor escura. 
[...]. 

Foi ali que decidi passar a noite. Deitei-me com os pés para o lado do mar e 

do desastre, enrolei-me na manta e, a arder da febre do sol, fechei os olhos. 

(SARAMAGO, 1996, p.26-27) 

 

Ao final do texto em off, Antrifo sai de cena. Na penumbra do palco, um facho forte de 

luz me destaca. Dirijo-me ao praticável de apoio, onde se encontrava a caravela, pego o livro 

de Fernando Pessoa e, em tom poético, leio: “O Tejo é mais belo que o rio que corre pela 

minha aldeia / Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia / Porque o 

Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia”. (PESSOA, 1995, p.215).  

Após a leitura desses versos, fecho o livro, mantendo-o em minhas mãos, e continuo a 

falar o poema, demonstrando certa intimidade com o mesmo e com a obra do seu autor. 

Concluído, falo em tom taxativo: “Saí de Inhambupe”. A banda faz a introdução e, como se a 

canção fosse da minha autoria e contasse o meu próprio êxodo, canto: No dia que eu vim-me 

embora / Minha mãe chorava em ai / Minha irmã chorava em ui / E eu nem olhava pra trás. / 

No dia que eu vim-me embora / Não teve nada de mais. 
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FIGURA 14: SILVIO CARVALHO LENDO POEMA DE FERNANDO PESSOA (2003) 

 
                           FONTE:  PAES, Débora 

. 

A citada canção de Caetano Veloso e Gilberto Gil sempre me tocou, por dois motivos: 

as cenas ali contidas se aproximam das vividas por mim e me remetem às imagens dos 

ônibus, lotados de esperança, medo e dor, que, semanalmente, levavam retirantes para São 

Paulo. Por conta disso, costumo associá-la às canções Peguei um ita no norte, na voz de 

Dorival Caymmi (1976), e Triste Partida, na voz de Luiz Gonzaga (1964), muito tocadas no 

Serviço de Alto-falante A Voz do Povo. 

Ao considerar os talentos inventivos dos líderes tropicalistas, Augusto de Campos 

(1978, p.168) destaca que No dia que eu vim-me embora, além de ter profunda radicação na 

música nordestina, versa sobre um tema caymmiano, sendo que a letra do Caetano perde o 

dengo contido na canção do Caymmi e imprime “uma tragicidade seca e realística, nua e 

crua”. E é esta tragicidade seca e realista, apontada por Campos, que, sob o meu ponto de 

vista, encontra-se, também, presente em Triste Partida. A diferença é que esta última 

apresenta forte dose de sentimentalismo, enquanto a outra constrói uma “perfeita equação do 

desarraigamento familiar” (CAMPOS, 1978, p.169).   

Considerando essas diferenças, as três canções citadas sempre me trouxeram o tema da 

solidão. Aliás, Augusto de Campos destaca esse tema quando argumenta que, ao repetir por 

oito vezes seguidas a mesma frase, sozinho pra capital, Caetano Veloso acentua “o impacto 

da solidão na multidão” (1978, p.169). Já em Triste Partida, este impacto é marcado, salvo 

melhor juízo, quando a voz gemida de Gonzaga canta que o retirante, ao chegar em São 
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Paulo, acanhado e sem dinheiro, procura um patrão e Só vê cara estranha / de estranha gente, 

acentuando que  tudo é diferente / do caro torrão. Esta imagem, amplificada na performance 

do Rei do Baião, retrata o sofrimento daquele que não reconhece, em São Paulo, traços do seu 

lugar de origem. Caetano Veloso apenas destaca o fato de estar indo sozinho para a capital, 

sem emitir nenhum juízo de valor sobre a sua próxima morada. Parecem-me sentimentos 

diferentes, entretanto vivenciei ambos ao sair de Inhambupe para a Capital.  

No contexto do Mar Noturno, a versão tropicalista aproxima-se mais do momento “saí 

de Inhambupe”, uma vez que o desejo de sair da terra natal era maior que medo de ir para a 

cidade grande. Por tudo isso, entoei os versos como se aquela canção fosse da minha autoria. 

Ao concluir a interpretação, mais uma vez, sinto certa identificação da plateia com a cena, 

pois muitos que ali estavam fizeram percursos semelhantes. Afinal, em meado do século 

passado, um número significativo de pessoas buscou, nos grandes centros urbanos, trabalho, 

estudo e outras condições de vida.  

CENA 5 – MAR SONORO, SEM FUNDO E SEM FIM: AS ÁGUAS DO MEU 

QUERER 

Começo essa cena falando trechos de um poema de Carlos Drummond de Andrade. 

Em tom poético, quase sagrado, digo: 

Não facilite com a palavra amor./ [...] / Não a empregue sem razão acima de 

toda a razão (e é raro). [...] não cometa a loucura sem remissão / de espalhar 

aos quatro ventos do mundo essa palavra, / que é toda sigilo e nudez, 
perfeição e exílio na terra. / Não a pronuncie. (ANDRADE,1984)   

  Na verdade, o texto de Drummond é a introdução para narrar uma história em que sou 

surpreendido por mais um gesto amoroso do meu pai, tendo a canção como meio. Assim, dou 

uma pequena pausa e retomo a narrativa, com uma entonação mais dramática, para contar: 

Em meu casamento não houve festa.  Havia luto recente na família da noiva. 

Nesse dia meu pai não falou a palavra “amor”, mas a cantou. Não havia 

diálogo entre nós. E ele, afastado do filho rebelde, rompeu a dificuldade do 

nosso diálogo e o silêncio que cercou a cerimônia. Sem que tivéssemos 
combinado, acompanhado do harmônio da igreja, ele me declarou, 

cantando.(ANDRADE,1984) 
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 Acompanhado apenas do meu violão, canto: Eu tenho tanto pra lhe falar / Mas com 

palavras não sei dizer / Como é grande o meu amor por você. (CARLOS, 1967) 

 

FIGURA 15: SILVIO CARVALHO CANTANDO "COMO É GRANDE O MEU AMOR POR VOCÊ" (2003) 

 
FONTE: PAES, Débora 

 

 

 O público ouviu em profundo silêncio a canção que o meu pai cantara na saída dos 

noivos, no dia do meu casamento. Senti, profundamente, a emoção que pairou dentro do 

teatro. Lembro-me de ter recorrido, sob os aplausos da plateia, ao copo com água que estava 

ao meu lado, com o intuito de me recompor emocionalmente. 

 Ao ler a mensagem do meu pai por outro viés, compreendi que poderia, também, via 

arte, reconciliar-me com ele. Afinal, em minha leitura, essa foi a sua estratégia. Entretanto, ao 

decidir trazer esse momento para o palco, tive de construir estratégias para me ajudarem a 

dominar a emoção e conseguir realizar a cena. Uma delas foi repeti-la inúmeras vezes, até 

adquirir o distanciamento necessário para a sua realização. Assim, quase vinte anos depois, 

também no palco, declaro ao meu pai que entendi sua mensagem. 
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 Ao falar sobre Emoções, grande sucesso de Roberto Carlos (1981), Araújo destaca que 

o Rei e Erasmo Carlos sempre tiveram o cuidado para que as letras das suas canções tivessem 

um duplo sentido. Segundo o autor, “[...] aquelas emoções tanto podem ser do artista ao 

reencontrar seu grande público como de alguém ao reencontrar seu grande amor. Por isso o 

uso do singular ‘de frente pra você’ e não ‘para vocês’” (ARAÚJO, 2006, p.260). Foi com 

essa chave que li a interpretação do meu pai. Não era uma simples canção romântica que 

estava sendo cantada, era uma declaração de amor dirigida a um filho que se encontrava 

afastado, silenciado e com dificuldades para encontrar um caminho que reconstruísse a 

mesma relação de encantamento, de admiração e de afeto que o fez aceitar e assumir o remo 

do mesmo barco. 

 Ao me restabelecer emocionalmente, digo com grande afetividade:  

Foi esse amor declarado de meu pai que eu quis declarar para os meus filhos: 

Silvio Roberto e Ana Verena.  Eles me fizeram buscar pérolas esquecidas em 
gavetas.  Essa busca me fez voltar a Inhambupe e lá eu descobri, numa 

caixinha de ouro, o diamante que mostrei a eles.  O diamante começava 

assim. 

 

Mantendo o clima de afetividade, começo a cantar um pot-pourri de cantigas de roda, 

composto por Se essa rua fosse minha, Fui no tororó beber água e não achei e A rosa 

vermelha é do bem querer.
127

 Nesse pot-pourri, contei com a participação de Andréa Daltro. 

A plateia cantou conosco, como se formássemos uma grande ciranda. 

          

                    FIGURA 16: SILVIO CARVALHO CANTANDO COM ANDRÉA DALTRO (2003) 

 
                    FONTE:  PAES, Debora 

                                                             
127 As três canções estão registradas em “Cirandando Brasil” como domínio público. (NAIRZINHO, 2010). 
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 Ao final, em tom de camaradagem, despeço-me de Andréa e volto a dedilhar o violão, 

fazendo a introdução para a próxima música, que não será cantada por mim, mas por Ana 

Verena, minha filha.  Sentada no meio da plateia, ela canta: Feiticeira como a rosa / Tão 

formosa / Era a minha bonequinha / Engraçadinha / Ela tem doces encantos / Eu garanto / E, 

de todas, a rainha. (BETHÂNIA, 1966)
128

 A voz afinada, suave e carregada de emoção da 

jovem cantora surpreende o público. Ela faz a cena como se estivesse me contando uma 

história. A ideia do diálogo é sustentada por dois focos de luz que nos destacam na escuridão 

do teatro. É mais um momento em que o público aplaude bastante.  

 Essa cena não constava no roteiro. Na verdade, durante os ensaios achei que Andréa 

Daltro, além da participação no pot-pourri de cantigas de roda, poderia fazer um solo. A 

minha sugestão foi Feiticeira, porque eu costumava cantá-la para Ana Verena dormir e ela 

amava a canção. Além disso, seria uma forma de homenagear as canções de ninar. Como a 

nossa cantora não a conhecia, levei minha filha para que lhe ensinasse. Ao ouvi-la, Andréa 

anunciou: “Quem vai cantar essa canção é a menina. Ela canta lindo!”. Luciano Bahia, 

imediatamente, concordou. Ana Verena, na época com quinze anos de idade, ficou insegura e, 

a princípio, não quis participar. Sem querer perder aquela participação, Raimundo Porto lhe 

sugeriu cantar sentada, no meio da plateia, como uma simples espectadora. Ela concordou e 

fez a cena, deixando-nos, a mim e toda a plateia, comovidos. 

 
                FIGURA 17: ANA VERENA CANTANDO “FEITICEIRA COMO A ROSA” 

 
                 FONTE:  PAES, Débora 

                                                             
128 Essa canção de ninar é muito conhecida no interior da Bahia, em especial na região do recôncavo. Nairzinho 

(2010) a registra com o título de Feiticeira como a rosa. É, também, chamada por alguns de A Bonequinha. 
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 Mas por que as cantigas de roda compõem esse espetáculo? De um lado, além de 

concordar com o argumento de que contribuem para o desenvolvimento da sensibilidade 

musical da criança, essas canções foram fundamentais no estabelecimento de vínculos 

afetivos com os meus filhos, mas, também – como toda canção, significada individualmente –

, suas melodias produziram, para mim, um “colo estético-sonoro, inalcançável na vida real, 

desejado por todo indivíduo” (OLIVEIRA, 2012, p.50).
129

 De outro, foi a maneira que 

encontrei para homenagear a cultura popular e a nossa grande mistura cultural (ameríndia, 

europeia e africana).
130

 Cascudo (2001) ressalta que, apesar de não estarem tão presentes na 

realidade infantil, as cantigas de roda eram usadas “[...] para o entretenimento e aprendizado 

das crianças de todas as idades em locais como colégios, CMEIS, parques, ruas, etc.” 

(CASCUDO, 2001, p.102). E eu usufruí disso. Assim, como memória “a gente não rasga, não 

joga no lixo, não lava com sabão” (QUEIRÓS, 2006, p.10), as canções de rodas e de ninar 

não podiam ficar fora desse espetáculo, uma vez que elas, também, ajudaram-me a rever e a 

ressignificar conteúdos importantes que compuseram a base da minha identidade infantil.  

 

CENA 6 – NAVEGAR É PRECISO 

 Recuperado da emoção vivida na cena anterior, retomo o texto para falar de um tempo 

em que fui cercado pela expectativa de reencontro com “as minhas fatalidades” e de navegar 

por mares desconhecidos. Com ar de aventureiro, conto: 

Nesse regresso à minha cidade, fui cercado pela expectativa de um novo 

tempo. Ramon, Zé Eduardo, Flávio, Paulinho plantavam semente de 

felicidade. A boa nova andava nos campos e nas cidades.  Foi, também, 
nesse momento que Eliana Yunes e Francisco Gregório, amigos tão 

queridos, me sequestraram e me fizeram voltar para a minha fatalidade. 

Música e poesia são as minhas fatalidades.  Abandonei tudo, fiquei solteiro, 
e viajei pelo Brasil cantando e contando. Perguntava-me: será sonho ou 

imaginação? 

 

 Com a pergunta solta no ar, canto: Tire suas mãos de mim / Eu não pertenço a você . 

A canção gravada pela banda Legião Urbana (1985), que me dizia tanto nos anos de 1980, 

                                                             
129 As canções de roda são, também, brincadeiras. Rubem Alves atribui aos brinquedos a capacidade de nos dar 

prazer e alegria. Baseando-se em Nietzsche, o autor afirma ser a inteligência “ferramentas” e “brinquedos” do 

corpo. “‘Ferramentas’ são conhecimentos que nos permitem resolver os problemas vitais do dia-a-dia. 

‘Brinquedos’ são todas aquelas coisas que, não tendo nenhuma utilidade como ferramentas, dão prazer e alegria 
à alma”. (ALVES, 2002, p.32). 

 
130 Autores como Silvio Romero (1897), Mario de Andrade (1980) e José Ramos Tinhorão (1991) destacam a 

imprecisão da origem única na cultura popular brasileira e ressaltam que as canções cantadas nas brincadeiras 

têm marcas do índio, mas também do europeu, em especial do português, e do africano.  
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rimava, também, com o contexto das vivências pessoais dos anos de 1990. Separado, os 

verbos “pertencer” e “dominar” estavam excluídos do meu vocabulário. Nessa época, a boa 

nova era o trabalho realizado pelo ProLer. Ao ingressar no grupo, experimentei uma sensação 

de liberdade até então nunca vivida por mim. Entreguei-me àquela experiência, sem planejar 

absolutamente nada. Apenas me perguntava, através da canção: Será sonho, imaginação? / 

Será que nada vai acontecer? / Será que é tudo isso em vão? / Será que vamos conseguir 

vencer?  

Por representar tão bem o momento em que assumo as minhas fatalidades e começo a 

navegar por outros mares, quis dar uma interpretação mais sentida, mais lenta, onde cada 

palavra pudesse ser dita com consciência. Luciano Bahia construiu um arranjo que me 

possibilitou cantar do jeito que queria. Mas, para não perder o clima da Legião Urbana, em 

particular do Renato Russo, de quem eu gostava muito, a música é concluída em clima de 

rock and roll, com Jurandir Santana fazendo um solo estridente de guitarra.    

 Ao final, caminho lentamente para o proscênio, como se quisesse me aproximar o 

mais possível da plateia, paro e digo, com malícia e sarcasmo: “O que dói / No amor / Não é a 

insensatez / nem a êxtase / mas a justa consciência / do fugaz”.(MARQUES, 1997, p.42) O 

tom de malícia colocava-me em consonância com a ideia de que nada é eterno; o sarcasmo, 

por sua vez, soava como crítica e descaso às posturas conservadoras. Afinal, no referido 

período, fui muito cobrado e criticado pelo fato de ter me separado e ter pedido demissão do 

emprego para me aventurar pelo Brasil afora, cantando, tocando violão e contando histórias. 

Talvez coubesse na cena a canção de Gonzaguinha (1976), que diz: Começaria tudo outra vez 

/ Se preciso fosse, meu amor.  

Após dizer o poema de Núbia Marques, retorno ao centro do palco e, com ar 

brincalhão, falo: 

Em meio a tantas viagens, começaram a aparecer algumas idéias. “Se você 

tem uma idéia incrível, é melhor fazer uma canção”. Foi o que eu fiz. Com 
um poema de Nélio Rosas, grande amigo e grande poeta, compus um fado. 

Foi o primeiro de uma parceria que se mantém: Mar Noturno. 

 Por fim, a condição de compositor é assumida. Apesar do poema, escrito por Nélio, ser 

uma homenagem ao poeta português Fernando Pessoa (Me invade numa hora morta / Um 

navegar de pessoa), leio os versos por outro ponto de vista, uma vez que a série de indagações 

de ordem metafísica, contida no texto (Quem é você que me aporta / nave silente, canoa?) 

levava-me à musa inspiradora: Jaciete.
131

 Entretanto, a presença portuguesa na letra é tão 

                                                             
131 Este fado foi dedicado a Jaciete, minha mulher e companheira constante nesses navegares diversos.  
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marcante que, mesmo fazendo uma leitura enviesada do poema, produzo um fado. No palco, a 

canção parecia sintetizar toda aquela narrativa contada e vivida por mim. Foi emocionante 

cantar, pela primeira vez no palco do teatro baiano, uma canção da minha autoria.  

 

CENA 7 – DAS MARAVILHAS DO MAR FEZ-SE O ESPLENDOR DE UMA NOITE 

 

 Com tom de final, ainda sob o solo da banda, digo: “Quando foi que essa viagem teve 

início? Não sei. Mas quando canto e conto a minha vida, “Sou náufrago de mim / E invento as 

minhas ilhas”(FRAGA, 2008, p.386). E canto Barcos, outro fado, que diz: Meus sonhos são 

barcos que descem o rio / Em busca do mar que reluz no horizonte (PASSOS, 1996). Após 

essa canção, saio de cena. A banda continua tocando em volume mais baixo e um facho de luz 

traz Antrifo Sanches ao palco. A voz de Harildo Déda, então, conclui: 

Quando tornei a abrir os olhos, o sol roçava já o horizonte. Que faço eu 

aqui? perguntei em voz alta. E foi em movimentos de pavor que reuni as 
coisas e voltei à estrada, fugindo. Enquanto andava, ia pensando que ali eu 

não era eu, que o meu corpo ficara morto virado ao mar, no alto da arriba, e 

que o mundo estava todo cheio de sombras e confusão. Ainda hoje, tantos 
anos passados, me pergunto que vulto de mim terá ficado disperso na 

brancura das areias ou imobilizado em pedra na arriba cortada pelo vento. E 

sei que não há resposta. (SARAMAGO, 1996, p.26). 

 

Após a última palavra do texto, Antrifo sai de cena e um único foco de luz restante vai 

fechando sobre a caravela, colocada no centro do palco, até sumir junto com o último acorde 

da banda. O público aplaude e pede bis. Com outra camisa, volto ao palco para apresentar os 

músicos, a equipe técnica e agradecer aos que fizeram participações especiais e a todas as 

instituições que apoiaram e patrocinaram o espetáculo.  
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                                   FIGURA 18: SILVIO CARVALHO APRESENTANDO A BANDA (2003) 

 
                                  FONTE:  PAES, Débora 

 

Para finalizar, canto uma canção de Chico Buarque para reafirmar a minha presença 

nos palcos baianos, a partir daquela estreia: Pensou que eu não vinha mais, pensou / Cansou 

de esperar por mim / Acenda o refletor / Apure o tamborim / Aqui é o meu lugar / Eu 

vim...(HOLANDA, 1993). 

 

 
FIGURA 19: SILVIO CARVALHO CANTANDO  SAMBA DE CHICO BUARQUE (2003) 

 
                                FONTE:  PAES, Débora 

 

 

O final do texto de Saramago demarca a realização de alguns dos objetivos 

estabelecidos para o espetáculo: a tentativa de autoconhecimento, de leitura de si através da 
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narrativa e das canções. Entretanto, essa leitura não se conclui com o Mar Noturno, uma vez 

que este, apesar de sonoro, é sem fundo e sem fim. Mas, é a partir dele e viajando por ele que 

aprendo serem safiras, corais e cordas podres iguais para o mar. Além desta aprendizagem, 

uma descoberta: Eu que não sei quase nada do mar / Descobri que não sei nada de mim 

(VERCÍLIO, 2006). Já com o samba de Chico Buarque, deixo a mensagem final: apesar de 

não ter respostas para muitas questões, assumo e inauguro a minha presença no cenário 

artístico baiano, Aqui é o meu lugar / Eu vim.   

Após assistir a Mar Noturno, Eliana Yunes escreve-me uma mensagem, em que chama 

a atenção para um aspecto inscrito na sua construção: o da leitura.   

O show lítero-musical de Silvio Carvalho é uma prática de leitura ao vivo, 
uma aula espetáculo, se preferirem. O trabalho de Formação de Leitores que 

faz-se da oralidade passa pela escuta, pela imagem e retorna a ela, no tempo 

e ritmo da música popular. Acredito que sem querer sê-lo, as apresentações 
de Mar Noturno podem ser um belo roteiro didático para a promoção da 

leitura, com jeito de quem é, de fato, leitor. (ANEXO B  Narrativa 018)  

 

Reconheço esta marca, pois ao pensar e construir o espetáculo busquei, na potência 

das canções de alto-falante, ler as memórias registradas no meu corpo, encenando no palco 

um exercício próprio de autoconhecimento e reconhecimento do outro. No êxtase do 

espetáculo, através da cumplicidade construída com a plateia, compreendi que há, naqueles 

que apreciam a arte, uma expectativa por algo mais humano, que fale dos nossos sonhos, dos 

nossos desejos e emoções, que fale da vida. E Mar Noturno parece corresponder a este 

princípio: sua relação com os sentimentos humanos. Entretanto, tratar dessas coisas, sem 

entrar na lógica da massificação, pressupõe, nas palavras de Valmor Beltrame (2013), “uma 

posição frente à vida, e tudo isso é permeado por questões éticas, estéticas e poéticas”. Por 

fim, a trilha sonora do espetáculo parece dizer, junto com a narrativa, aquilo sou ou que 

pretendo ser. Ao dizer de mim, diz, também, acredito, de algumas gerações. É em 

conformidade com esta posição que destaco o elemento político do espetáculo e, para os que 

se interessam, o seu caráter pedagógico.  
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3 PERFORMANCES BIOGRÁFICAS PELAS CANÇÕES POPULARES 

 

Gozo fabuloso só pode ser o delírio combinatório de extrair 

do restrito infinito dos entrechos possíveis uma história sem 
par, delícia só comparável à de cantar uma canção bonita. 

Fábulas, canções, que seria de nós sem essas misteriosas 

entidades? 

 

Paulo Leminski, 2004 

O fato de me dedicar a construir histórias a partir do “restrito infinito dos entrechos 

possíveis” e de saborear a delícia de “cantar uma canção bonita” passou a influenciar, 

marcadamente, a minha prática pedagógica. Como professor, essas sensações de prazer e 

descobertas vivenciadas na construção e apresentação dos espetáculos me fizeram incitar os 

meus alunos a narrarem fragmentos das suas histórias de vida, marcados por canções, com o 

objetivo de identificar experiências que contribuíssem para as discussões promovidas no 

âmbito das disciplinas por mim ministradas. Entretanto, ao longo dessas experiências, passei a 

observar que as narrativas apresentadas tinham algo de “trágica ladainha”(GALEANO, 

1997),
132

 ou seja, repetiam-se em clima saudosista e nostálgico, sem uma reflexão crítica mais 

elaborada, mesmo porque a minha intenção, também, limitava-se a trabalhar o conteúdo 

disciplinar.
133

 Ao fazer essa autocrítica, cheguei às seguintes constatações: 1) na narrativa, há 

a “qualidade de possibilitar a autocompreensão, o conhecimento de si, àquele que narra sua 

trajetória” (ABRAHÃO, 2004, p.203); 2) as canções podem ser um meio para desnudar 

demandas afetivas; 3) é necessária uma sustentação teórica já codificada que reconheça e dê, 

ao trabalho intuitivo, a qualidade de pesquisa, de reflexão crítica e de construção de sentido. 

Mobilizado por essas constatações, procurei me aproximar de abordagens teóricas que 

fundamentassem o trabalho com as narrativas e com as canções, até então puramente 

intuitivo; que garantissem um sentido compartilhado; que possibilitassem uma reflexão crítica 

e servissem de chave para, através da apropriação da própria história, o sujeito reconhecer o 

seu poder no processo de formação acadêmica.
134

 Assim, aproximei-me dos estudos 

                                                             
132 No conto Celebrações das contradições/1, Eduardo Galeano (1997, p.122).argumenta: “Como trágica 

ladainha a memória boba se repete. A memória viva, porém, nasce a cada dia, porque ela vem do que foi e é 

contra o que foi”. 

 
133 Refiro-me ao conteúdo da disciplina “História da Educação”, por mim ministrada. A intenção era identificar 

nas histórias de vida princípios educacionais, referências de aprendizagens, conceitos de educação e de 
aprendizagens, qualidade da escola pública, entre outros.  

 
134 Na perspectiva das histórias de vida, ao se apropriar da própria história, os sujeitos identificam saberes que 

serão importantes no seu processo formativo, seja ele acadêmico ou não. Conforme Delory-Momberger (2008), 

“Esses saberes ‘não sabidos’ desempenham um papel primordial na maneira como os sujeitos investem nos 
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biográficos
135

, ao entender que esses, além de delinearem um território bem reconhecível, 

almejam esboçar “uma cartografia da trajetória individual sempre em busca de seus acentos 

coletivos” (ARFUCH, 2012, p.15).  

Não é sem razão que os estudos na academia têm valorizado e ampliado os gêneros 

biográficos tradicionais. As ciências sociais, por exemplo, vêm se dedicando com afinco às 

vozes e aos testemunhos dos sujeitos, “dotando de corpo a figura do ‘ator social’” (ARFUCH, 

2010, p.15). Como já foi dito anteriormente, desde os anos de 1980, os gêneros biográficos 

(biografia, histórias de vida, narrativas, etc.) passaram a ter legitimidade no âmbito da 

academia, pesquisadores apoderam-se da singularidade a fim de chegarem às vozes coletivas. 

Nas palavras de François Dosse: 

A humanização das ciências humanas, a era da testemunha, a busca de uma 

unidade entre o pensar e o existir, o requestionamento dos esquemas holistas, 
assim como a perda da capacidade estruturante dos grandes paradigmas, 

todos esses elementos contribuem para o entusiasmo atual pelo biográfico. 

(DOSSE, 2009, p.406). 
 

Sem dúvida, esse entusiasmo biográfico, citado por Dosse, reflete-se nos inúmeros 

estudos apresentados em congressos, seminários e simpósios que tratam, especificamente, do 

tema. Limito-me, aqui, a citar o V CIPA – Congresso Internacional de Pesquisas 

(Auto)biográficas, em que foram aprovados mais de trezentos trabalhos
136

 a respeito da 

temática em questão. A Biograph – Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, além 

de publicações próprias, tem registrado em seu site quase trinta grupos de pesquisas na 

respectiva área.
137

  

                                                                                                                                                                                              
espaços de aprendizagem, e a sua conscientização permite definir novas relações com o saber e a formação. [...]. 

O poder-saber do qual se apropria aquele que, formando sua história de sua vida, forma-se a si mesmo, deve-lhe 

permitir agir sobre si e sobre seu ambiente, oferecendo-lhe os meios para reinscrever sua história na direção e na 

finalidade de um projeto” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p.95). 
 
135 Arfuch afirma que o biográfico remete a “gêneros discursivos consagrados que tentam apreender a qualidade 

evanescente da vida opondo, à repetição cansativa dos dias, aos desfalecimentos da memória, o registro 

minucioso do acontecer, o relato das vicissitudes ou a nota fulgurante da vivência, capaz de iluminar o instante e 

a totalidade” (ARFUCH, 2012, p.15). 

 
136 O V CIPA foi realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no período 

de 16 a 19 de outubro de 2012. Disponível em: <http://www.pucrs.br/eventos/cipa/ download/trabalhos_ 

aprovados.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2013.  

 
137  Conforme o Art. 3º do seu Estatuto, A Biograph tem como objetivos: “1. congregar os profissionais 
brasileiros que pesquisam (auto)biografias, memória, histórias de vida e práticas de formação; 2. promover e 

coordenar estudos e pesquisas, eventos e ensino no âmbito da pesquisa (auto)biográfica, memória, histórias de 

vida e práticas de formação; 3. dialogar com associações congêneres, especialistas nacionais e internacionais e 

desenvolver ações interdisciplinares no campo de pesquisa-ensino; 4. estimular a divulgação e informação das 

produções na área de pesquisa (auto)biográfica, memória, histórias de vida e práticas de formação; 5. promover a 
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Assim, em meio à pluralidade dos métodos que tratam do biográfico, interessei-me, na 

condição de professor, pelas histórias de vida. Como a minha atuação pedagógica sempre 

esteve voltada para questões relacionadas à formação de professores, dois motivos levaram-

me a essa opção. O primeiro, uma identificação pessoal pelo fato das abordagens biográficas 

considerarem que o detalhe, o momento único, a grafia da vida podem dar pistas para 

reflexões mais amplas sobre modelos de sociedade, identidades e atitudes de “atores sociais”.  

Segundo, como técnica de si,
138

 autoformativa, as histórias de vida vêm se constituindo, há 

aproximadamente trinta anos, como importante corrente da formação de adultos.
139

 Para 

Delory-Momberger (2008), ao defini-la como “uma pesquisa e uma construção de sentido a 

partir de fatos temporais vividos”, Gaston Pineau, seu fundador, “inscreve essa prática no 

campo de reflexão que vê no próprio curso da vida um movimento de autoformação” 

(DELORY-MOMBERGER, 2008, p.94).
140

 Por repousar sobre a ideia de o indivíduo se 

apropriar da própria história, ao narrar a sua vida, a autora acima citada argumenta que, 

paralelo aos saberes formais e externos ao sujeito, há um aspecto a ser destacado. Diz ela: 

Um aspecto essencial do procedimento integrativo da formação pelas 

histórias de vida reside no reconhecimento [...] dos saberes subjetivos e não 

formalizados que os indivíduos utilizam na experiência de sua vida, nas suas 

relações sociais, na sua atividade profissional. (DELORY-MOMBERGER, 
2008, p.94-95). 

 

Sem dúvida, os processos formativos, desenvolvidos nos cursos de licenciaturas, pelo 

menos naqueles onde fui formado, não privilegiavam esse importante aspecto, destacado por 

Delory-Momberger (2008). Ao contrário, a tradição acadêmica não nos permitia ver além dos 

sujeitos coletivos, dos ideais do universalismo, dos grandes relatos, etc. Portanto, ao me 

aproximar das abordagens biográficas, compreendi que os umbrais canônicos, responsáveis 

pelo estabelecimento da oposição cartesiana entre sujeito e objeto, já não davam conta nem 

                                                                                                                                                                                              
crítica e pluralismo teórico na área em suas diferentes produções e atividades”. Disponibilizado em: 

<http://www.biograph.org.br/>. Acesso em 06 ago. 2014.  

 
138 Afirma Delory-Momberger: “As técnicas de si são definidas por Michel Foucault (1984, p.785) como 

técnicas que ‘[...] permitem aos indivíduos efetuarem, sozinhos ou com os outros, um certo número de operações 

sobre seu corpo e sua alma, seus pensamentos, suas condutas, seu modo de ser’” (DELORY-MOMBERGER, 

2008, p. 93. Grifos da autora). 

 
139 Segundo a autora acima, desde os anos de 1980, na França, procedimentos amparados nessa corrente da 

formação têm sido apresentados e discutidos, dispensando a retomada dos detalhes de suas operações. 

(DELORY-MOMBERGER, 2008, p.93). No Brasil, é possível se conferir a grande utilização dessa corrente no 
campo da formação na Coleção Pesquisa Autobiográfica ∞ Educação – Paulus e EDUFRN.  

 
140 A autora acima citada destaca, também, que “o procedimento das histórias de vida foi definido por Gaston 

Pineau (1983, p.117), segundo uma fórmula sempre retomada, como ‘processo de apropriação de seu poder de 

formação’” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p.94. Grifos da autora). 

http://www.biograph.org.br/
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possibilitavam uma formação a partir da apropriação da história de vida de cada um. 

Compreendi que a minha prática, até então, apesar de, intuitivamente, valorizar a experiência 

subjetiva, o uso das narrativas e das canções, embora sensibilizasse o grupo, não 

problematizava e nem ampliava conceitos; apesar de reconhecer a opção estética e política de 

cada um dos alunos, não questionava o quadro de referência desses; embora partisse das 

histórias de vida de cada participante, entendia ser da academia o encargo dos procedimentos 

de formação.
141

 

Nesse percurso, fui seduzido pela proposta dos ateliês biográficos de projeto, 

apresentada por Christine Delory-Momberger (2008),
142

 embora o formato descrito pela 

autora parecesse não ter lugar para as trilhas sonoras. Mas, como a ideia me agradava, busquei 

outras leituras sobre ateliês de projetos. Uma delas foi a obra de Donald A. Schön (2000), 

intitulada Educando o Profissional Reflexivo, em que o autor desconstrói o cartesianismo 

predominante na formação, que separa teoria da prática, tomando os ateliês de arquitetura 

como exemplo de um ensino reflexivo, baseado no processo de reflexão-na-ação. Ao oferecer 

a lógica do design como método para a formação de psicanalistas, músicos e educadores, o 

autor me animou a pensar uma metodologia que privilegiasse a canção na construção de 

biografias.  

Antes de descrever a metodologia pensada por mim, quero ampliar o que já foi dito 

nos capítulos anteriores sobre a potência das canções, destacando alguns pontos que me 

parecem justificar o uso das trilhas sonoras pessoais como ponto de partida para produzir 

narrativas biográficas que possibilitem, ao sujeito, o reconhecimento e a apropriação dos 

saberes não formais utilizados nas suas experiências de vida.  

 

3.1. CERTAS CANÇÕES CABEM BEM DENTRO DE MIM 

Em primeiro lugar, na condição de produtos da chamada indústria cultural, as canções 

podem ganhar a qualidade de “objetos biográficos”,
143

 uma vez que “existe um tipo de 

                                                             
141 Delory-Momberger argumenta que a valorização da experiência “problematiza e alarga o conceito de 

formação; questiona o seu quadro de referência habitual, centrado em objetivos técnicos e profissionais; entrega 

ao próprio sujeito o encargo de seus procedimentos de formação e a definição de suas necessidades” (DELORY-

MOMBERGER, 2008, p.94).  

 
142 Os procedimentos de formação, “quando conduzidos sob a forma de ateliês biográficos de projeto, registram 

a ‘história de vida’ em uma dinâmica prospectiva, unindo as três dimensões da temporalidade (passado, presente 
e futuro), e visam a dar as bases para o futuro do sujeito e fazer emergir seu projeto pessoal” (DELORY-

MOMBERGER, 2008, p.99).  
143 Lima (2013) traz a noção de objeto biográfico, desenvolvida por Violette Morin. Conforme a sua descrição, 

“existe um tipo de consumo que promove uma interação dinâmica entre sujeito e objeto, na medida em que este 

último pode fazer parte ‘não apenas do ambiente, mas também da intimidade ativa do usuário’. Nesse caso, 
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consumo que promove uma interação dinâmica entre sujeito e objeto” (LIMA, 2013, p.34). 

Ao encarnar lembranças e dotar-se da capacidade de traduzir o que transporta, bem como “de 

redefini-lo, de desdobrá-lo e também de traí-lo” (LIMA, 2013, p.35), o “objeto biográfico” 

performatiza valores e fatos de uma história de vida, criando “uma espécie de ‘fábula 

biográfica’” (LIMA, 2013, p.39). 

É nesse sentido que muitas canções ganham a qualidade de “objetos biográficos”. 

Mesmo porque as performances de valores e de fatos são reconhecidas por muitos 

compositores, ao afirmarem que suas obras são textos recheados de “estilhaços de 

lembranças”
144

 pessoais. Caetano Veloso (1983) é um deles. Aliás, esse compositor baiano 

assume ser a sua obra eminentemente de caráter autobiográfico. Ao comentar a canção 

Eclipse Oculto, argumenta: 

Fala de uma trepada que não deu certo. É totalmente documental: “na hora 

da cama nada pintou direito”, o disco do Djavan, tudo. Tanto que a outra 
pessoa se lembrou direitinho e disse: “Pô, você botou todos os detalhes!”. 

Outro dia, ouvi o Djavan afirmando a mesma coisa que o Chico já disse 

várias vezes: “Minhas músicas não têm nada a ver com minha vida, não 

procurem semelhanças, elas não têm nada de autobiográfico”. As minhas, 
bem ao contrário, são todas autobiográficas. Até as que não são, são. 

(VELOSO, 2003, p.37).  

 

Analisando outras peças que compõem o seu vasto repertório, não há como discordar 

do compositor baiano, mesmo porque, reconhecidamente, trata-se de um artista que sabe se 

inserir “no espaço aberto da história e da cultura” (SOUZA, 2002, p.150). Mabel Veloso  

confirma esse saber ao afirma que o irmão, com muito talento, utiliza-se da própria memória 

para falar de tudo em volta (APÊNDICE C: NARRATIVA 012). Conforme a escritora 

santamarense, uma das questões que impedem a identificação desses dados biográficos é a 

insistência em leituras equivocadas, que não levam em consideração o que, de fato, está nas 

letras. Para exemplificar, conta uma pequena historia: “Outro dia, eu ouvi alguém dizendo que 

                                                                                                                                                                                              
ambos se utilizam mutuamente e ‘se modificam um pelo outro na mais estreita sintonia’” (LIMA, 2013, p.34). A 

autora afirma que “[...] como suporte da memória, o objeto é atravessado por operações metonímicas que podem 

chegar a relegá-lo a uma existência sacralizada, transformando-se em relíquia, na medida em que se torna 

portador de um traço de alguém com quem este esteve em contato. Transfigurado em fetiche, o objeto pode virar 

item de coleção, mito de uma origem que se quer preservar da obsolescência inerente ao ritmo da vida moderna. 

Como prótese existencial, o objeto constitui recurso para conferir estabilidade e segurança ao desenvolvimento 

da personalidade. Em todas essas figurações os objetos representam o papel de mediadores. (Ibdem, p.35-36). 
 
144 Expressão utilizada por Barthes (2005, XVII) ao afirmar que o texto é “um simples plural de ‘encantos’, o 

lugar de alguns pormenores tênues, fonte, entretanto, de vivos lampejos romanescos, um canto descontínuo de 

amabilidades, em que lemos apesar de tudo a morte com muito mais certeza do que na epopeia de um destino; 

não é um pessoa (civil, moral), é um corpo” (BARTHES, 2005, p.XVI).   
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aquela música ‘quero ver Irene dar sua risada’, que aquilo era uma metralhadora e que dar sua 

risada era atirar. Coisas absurdas as pessoas idealizam e falam o que querem”.
145

  

Ao se referir a Jenipapo Absoluto, Mabel reforça o seu argumento, destacando que 

partes da letra falam de costumes familiares e da sua cidade natal. Segundo seu entendimento, 

nessa canção, que lembra seu pai prensando os pedaços da fruta, guardados durante um ano 

em grandes garrafões, para fazer o licor, Caetano compara as características do caldo que sai 

da prensa antiga ao temperamento do pai.  

  
Ele diz que meu pai tem o tanino e o mel. [...]. Meu pai era forte, no sentido 
do sabor do tanino, e açucarado, adocicado. Então, ele cita: meu pai, seu 

tanino, seu mel, que foi uma coisa maravilhosa que rimou com Mabel. [...]. 

É comovente, para mim, aquela canção, porque toda ela fala da minha casa. 
(APÊNDICE C: NARRATIVA 012) 

 

Para Mabel, “minha casa” é, na verdade, a casa dos seus pais. Jenipapo Absoluto, 

ainda conforme o seu entendimento, seria o caldo saído da prensa, resultado da fruta curtida 

durante um ano, mas, também, a memória do pai. E conclui: “Então, quando leio Jenipapo 

Absoluto eu me transporto para a mesa grande, com a prensa em cima e meu pai rodando 

aquilo, fazendo sair o caldo de sabor forte e adocicado”. Portanto, prensas, fogueiras, olhos de 

areia, praias, paixões fevereiras e junhos de fumaça e frio são fragmentos, colagens que 

dizem muito de um determinado ambiente familiar, mais que, também, podem simbolizar 

contextos sociais e culturais mais amplos. Quem é nordestino, certamente, se reconhece na 

canção.  

Embora suas canções privilegiem o amor, sem quase nunca se atrever a politizar 

outros temas, Roberto Carlos é outro compositor que deixa escapar fragmentos biográficos em 

parte da sua obra. De acordo com a opinião de muitos críticos, ele é, também, a cara do Brasil. 

Na biografia não autorizada, Roberto Carlos em detalhes, Paulo Cesar Araújo (2006) narra o 

grave acidente sofrido pelo Rei ainda criança, quando um trem lhe esmagou a perna. Segundo 

o autor, o menino parara próximo à linha férrea, junto com um amigo, para apreciar o desfile 

de um grupo escolar. Uma professora, temendo pela segurança daquelas duas crianças, gritou 

para que saíssem dali. Roberto assustou-se, tropeçou e caiu na linha férrea na hora em que 

passava uma locomotiva carregada de minério, ficando preso embaixo do vagão e a sua perna 

imprensada sob as rodas de metal. Enquanto um aglomerado de pessoas tentava retirar a 

criança debaixo da pesada máquina, alguém tomou as providências necessárias, fazendo um 

garrote com o seu paletó de linho branco, estancando a hemorragia e, em seguida, levando-lhe 

                                                             
145 Mabel  refere-se à canção Irene autoria e gravada por Caetano Veloso(1969).  Feita na cadeia, a letra fala da 

saudade que o compositor sentia do seu lugar e do desejo de rever a irmã caçula rir.  
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às pressas para o hospital local. O referido episódio é registrado em duas canções da sua lavra: 

O Divã e Traumas. Com relação a essa última, Paulo Cesar Araújo afirma que o compositor 

capixaba, referindo-se à distância entre o local do acidente e o hospital da Santa Casa de 

Misericórdia, teria confessado o seguinte: “Foi uma longa viagem. Traumas, uma de minhas 

composições, conta bem isso” (ARAÚJO, 2006, p.29). Roberto Carlos relembra a dor do 

sofrimento causado pelo referido acidente quando, em determinado trecho dessa canção, canta 

que o seu pai, um dia, havia lhe pedido para que nunca mentisse, mas, entretanto, esqueceu-se 

de lhe dizer a verdade sobre os traumas que só se sente depois de crescer. E acrescenta: Falou 

dos anjos que eu conheci / No delírio da febre que ardia / no meu pequeno corpo que sofria / 

sem nada entender.                                                                                                         

 Mas é em O Divã (1972) que o Rei, ao falar das recordações que lhe causam dor (diz o 

refrão: Essas recordações me matam), faz uma síntese daquele momento narrado pelo seu 

biógrafo: Relembro bem a festa, o apito / e na multidão um grito / o sangue no linho branco / 

a paz de quem carregava / em seus braços quem chorava. Ao trazer, mais uma vez, a cena 

trágica da sua biografia, o artista parece querer amenizar a dor, uma vez que o seu passado, 

em especial a infância, tal qual no poema de Mirian Franga, parece ser “um bolo na garganta” 

(FRAGA, 2008, p.374). Mas o meu passado vive / Em tudo que eu faço agora / Ele está no 

meu presente / Eu apenas desabafo / confusões na minha mente, canta o rei na última estrofe 

da canção. Portanto, somente a ausência de informações sobre o ocorrido ou o fato de se tratar 

de um leitor preso aos “limites provocados pela leitura de natureza textual, cujo foco se reduz 

à matéria literária e à sua especificidade” (SOUZA, 2002, p.111) poderia levar o ouvinte à 

impossibilidade de estabelecer uma relação entre obra e autor. Do contrário, parece-me 

possível observar na letra da música a encenação de uma subjetividade. 

Por último, o exemplo de um artista sensível aos costumes, às tristezas e injustiças 

sociais do nordeste brasileiro: Luiz Gonzaga. Apesar de não ter escrito letras, costumava 

narrar para os seus principais parceiros (especialmente Humberto Teixeira e Zé Dantas) as 

histórias que virariam temas das suas composições musicais. Pé de Serra (1947) é um 

exemplo muito citado. A sua narrativa biográfica, portanto, vai além da letra da música. 

Vestindo-se à maneira do nordestino sertanejo, incorporou “um jeito de corpo” autêntico e 

singular, desafiando os protestos em nome do bom gosto E, protegido pelo seu gibão de couro 

e pelo seu chapéu de cangaceiro, lamentou a violência humana na cegueira do assum preto, 

questionou o Deus do céu, ao ver a terra ardente / qual fogueira de São João (1947), 

ressaltou o orgulho ferido do homem nordestino ao dizer ao “doutor” que uma esmola / a um 

homem que é são / ou lhe mata de vergonha / ou vicia o cidadão (1953). Mas cantou, 
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também, a sua própria vaidade quando fez o retorno à casa de Januário, após uma longa 

temporada que passou fugido, com vergonha de uma surra que tomara da mãe. Já famoso, a 

visita ganharia, também, outro motivo: mangar de Januário, com meu fole prateado. Só de 

baixo, cento e vinte / botão preto bem juntinho / como nêgo empareado, enquanto o fole do 

velho pai era, apenas, uma sanfoninha de oito baixos. Acontece que antes de fazer bonito, 

trataram logo de lhe dizer: "De Itaboca à Rancharia, de Salgueiro a Bodocó, Januário é o 

maior!"(1950)  

Em Respeita Januário, Gonzaga assume a sua força artística e sua singularidade, bem 

como as suas referências e princípios, construídos sob a batuta das autoridades paterna e 

materna, tão valorizadas pelo povo nordestino. Narrando a trajetória do seu retorno à terra 

natal, em especial à casa dos pais, o Rei do Baião parece querer, intencionalmente, pontuar as 

diferenças culturais entre aqueles dois mundos: onde foi criado e outro em que se tornara 

sucesso do rádio.  Tu pode ser famoso / mas seu pai é mais tinhoso e com ele ninguém vai, 

Luiz. Luiz, respeita os oito baixo do teu pai. Para aquela cultura, a fama não podia superar a 

experiência nem tampouco a autoridade do pai. Por isso, o velho Jacó trata logo de lhe dizer: 

Luiz, respeita Januário!  

Como se não bastasse a letra cantada, factualizada no nome do pai, o sanfoneiro 

resolve, também, contar a sua chegada na casa de Santana e Januário, destacando o bordão de 

saudação, de caráter religioso, tão comum naquela região: “Louvado seja Nosso Senhor Jesus 

Cristo”. De dentro da casa, Januário responde: “Para sempre seja louvado”. Assim, a narrativa 

biográfica de Luiz Gonzaga expande-se pelo vestuário, pelos instrumentos musicais que o 

acompanham (sanfona, zabumba e triângulo), pelos símbolos presentes na sua fala com 

sotaque nordestino. Todos esses elementos compõem uma estética totalmente implicada com 

a sua vivência de sertanejo, o que o torna símbolo mais autêntico de uma cultura, de um povo.  

Assim, ao ilustrarem a capacidade dos compositores em performatizar valores e 

lembranças de suas histórias pessoais, os exemplos acima me instigam a pensar a canção, 

enquanto “objeto” de consumo que promove uma interação dinâmica, não apenas como 

registros de momentos, mas como “dispositivo”. Indo além da filologia foucaultiana, o 

filósofo italiano Giorgio Agamben chama, literalmente, de dispositivo “qualquer coisa que 

tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, 

controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” 

(AGAMBEN, 2009, p.40). Embora a conceituação do filósofo pareça muito abrangente, é útil 

retomá-la no contexto desta argumentação, pois as canções parecem aptas a “produzir efeitos 

no ser desejante”, bem como a captar aquilo que “resta a vida”, ou seja, o que “passa pela 
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fresta da cesta” (VELOSO, 1974), provocando e indicando recortes de memória que 

ultrapassam o interesse particular. Assim sendo, produz processos de subjetivações que, 

segundo Agamben, resultam da relação entre viventes e dispositivos, categorias que o filósofo 

divide toda a existência. (AGAMBEN, 2009, p.41). Os versos da canção de Milton 

Nascimento (1999) parecem apontar para essa potência: “certas canções que ouço / cabem tão 

dentro de mim/ que perguntar carece / como não fui eu que fiz?”  

 Segundo, na condição de dispositivo, a canção pode possibilitar o que Jacques 

Rancière chama de “partilha do sensível”
146

, uma vez que “‘[...] partilha’ implica aqui tanto um 

‘comum’ [...] quanto um ‘lugar de disputas’ por esse comum – mas de disputas que, [...], 

definem ‘competências ou incompetências’ para a partilha” (FREITAS, 2006, p.217. Grifos 

do autor). Destaco dois exemplos que parecem ilustrar a potência da música como mediadora 

e promotora desse partilhar.  

Por ocasião de um festival de música, realizado em Jerusalém, na primeira semana de 

abril de 2014, o Jornal Hoje exibiu uma reportagem mostrando católicos, judeus e árabes 

dançando juntos, no lugar sagrado para as três religiões, ao som de muitas misturas rítmicas, 

harmônicas e melódicas. Naqueles dias, a música se tornara o meio para restabelecer 

comunicações rompidas por diversos motivos. Diante das circunstâncias políticas em que vive 

a região, o jornalista Rodrigo Alvarez, autor da respectiva reportagem, destacou alguns 

momentos inimagináveis de compartilhamento. No portão de Jaffa, uma das entradas da 

cidade velha, uma banda misturava música iraniana com jazz americano. Mais adiante, um 

grupo formado na maioria por israelenses, mas muitos com origens árabes, tocava música árabe. 

Ao ressaltar o poder da música, o citado repórter conclui a matéria, dizendo: “É um encontro 

desses dois mundos de um jeito que muita gente gostaria de ver”. (ALVAREZ, 2014)  

A referida matéria jornalística sugere que a mistura musical, ocorrida no festival de 

Jerusalém, fez produzir um fato político: o surgimento de uma nova comunidade, construída a 

partir de princípios diferentes dos que regem as relações políticas daqueles povos. Se aquelas 

práticas artísticas incitaram a partilha de mundos tão distintos, as práticas dos regimes políticos 

daquela região parecem estar na contramão dessa possibilidade. Afastados por diversas 

                                                             
146 Jacques Rancière denomina de partilha do sensível o “sistema de evidências sensíveis que revela, ao mesmo 

tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas. Uma partilha do 
sensível fica, ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas” (RANCIÈRE, 2009, p.15). Mais 

adiante, o filósofo afirma ser o “comum” algo mais que simplesmente o ethos. “É sempre uma distribuição 

polêmica das maneiras de ser e das ‘ocupações’ num espaço de possíveis”. (p.63). A identificação de um comum 

não exclui a disputa de poder. 
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questões, aqueles dois mundos formaram, ali, no êxtase da dança, um novo jeito de se 

reencontrarem e conviverem. Daí, salvo melhor juízo, o comentário final do jornalista.  

O segundo exemplo trata-se do filme A Música Nunca Parou,
147

 longa-metragem que 

apresenta o drama de uma família que reencontra o filho em uma clínica neurológica, 

impedido de criar novas memórias, em razão de um tumor no cérebro. Por conta disso, pai e 

mãe não conseguem se conectar com o filho. Com a ajuda de uma músicaterapeuta, o jovem 

passa a reagir no momento em que ouve canções que marcaram profundamente a sua 

juventude. O início de tudo é com All you need is Love (LENNON, 1952). Assim, canções 

emblemáticas dos Beatles, Bob Dylan e, principalmente, Grateful Dead
148

 vão ajudar o 

personagem a restabelecer alguma conexão com o mundo. Vendo o filho recuperar a alegria e 

alguns desejos de juventude, o pai mergulha naquela trilha sonora e reconhece, nessa, valores 

estéticos desprezados por ele até então. Separados, no passado, por questões geracionais, pai e 

filho vão, juntos, ao show da banda Grateful Dead, onde dançam, abraçam-se e partilham 

emoções e sentimentos. Assim como no festival de Jerusalém, a dança de Henry e Gabriel é o 

lugar em que algo novo é criado: a reconciliação afetiva de gerações por meio da música.  

Levando em consideração os conteúdos da matéria do Jornal Hoje e do filme do 

diretor Jim Kohlberg, arrisco-me a dizer que as canções podem contribuir para o fortalecimento 

de novas relações humanas e afetivas, para compreensões de mundo, bem como para 

restabelecer comunicações. Ou seja, ao possibilitarem partilhas diversas, abrem condições 

para o surgimento de novas comunidades, capazes de acolher e preservar diferenças. 

Por fim, quero destacar que diversos trabalhos com o cancioneiro popular são 

desenvolvidos, inclusive no campo da crítica biográfica. Contudo, no meu limite de 

pesquisador, não foram encontradas propostas metodológicas que visam privilegiar as trilhas 

sonoras das histórias de vida como ponto de partida para trabalhar a formação de professores. 

Portanto, os argumentos acima citados, somados aos já apresentados nos capítulos anteriores, 

levaram-me a pensar e construir a proposta, que intitulo de ateliês de performances 

biográficas pelas canções populares, sobre a qual passo a descrever no item seguinte.   

 

 

 

                                                             
147 A Música Nunca Parou é baseado no artigo The Last Hippie, escrito por Oliver Sacks. Dirigido por Jim 

Kohlberg, o filme tem roteiro de Gwyn Lurie e Gary Marks e conta a história do personagem Gabriel Sawyer, 

inspirado em paciente tratado pelo Dr. Oliver Sacks. O filme foi lançado no Brasil em março de 2014.  
148 Grateful Dead era a banda preferida de Gabriel, personagem inspirado em um paciente tratado pelo 

reconhecido neurologista britânico Oliver Sacks.  
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3.2. DOS FIOS DAS CANÇÕES CONSTROEM-SE BIOGRAFIAS  

 

Ao iniciar a apresentação da referida proposta metodológica, quero destacar que 

embora tenha tomado emprestada a ideia de “ateliês biográficos de projetos”, descrita por 

Delory-Momberger (2008), procuro ir além da prospectiva de formação de professores, 

buscando possibilitar, através do trabalho com as canções, uma inserção de vozes, de 

narrativas e de encontros em determinado grupo de pessoas. Por conta disso, não sou fiel a 

todos os passos orientados pela autora francesa. Construo os meus próprios procedimentos, 

partindo de um ponto que me parece, salvo melhor juízo, original: as canções que marcaram a 

vida daqueles que participam dos ateliês. Ou seja, defendo que dos fios das canções, ao 

estabelecer  uma relação afetiva com essas, o sujeito é capaz de construir uma performance 

biográfica que lhe possibilitará reconhecer saberes subjetivos e não formalizados,  utilizados 

na experiência de sua vida, nas suas relações sociais, na sua atividade profissional”, mais, 

acima de tudo, assegurará a sua inserção no coletivo.
149

  

3.2.1. Os termos 

Utilizo-me do termo ateliê no sentido de um espaço próprio para a reflexão, a 

interação, o debate e a produção de leituras e escritas de si. Como diz Arfuch, um espaço que 

não deve ser visto como uma “superfície plana, sem riscos, onde se acumulam diversos 

objetos – em nosso caso, gêneros discursivos”, mas “um espaço que se refaz constantemente 

através das interações que o constituem” (ARFUCH, 2012, p.17).                                                                                                                  

  O termo performance, por sua vez, é utilizado por entender que o ato de narrar em 

público, seja lá qual for a finalidade, é sempre compreendida como “um modo de 

comunicação e de ação distinta da ação ‘normal’ ou ‘cotidiana’, caracterizando-se por certos 

tipos de comportamento e diversos registros de engenhosidade” (PEARSON, 1999, p.157). 

Assim sendo, uma vez dentro de um grupo, o que se observa é uma ação dupla: a presença de 

atores (emissor, receptor, único ou vários) e o jogo com os meios (voz, gesto, mediação), 

segundo Zumthor (2010). Quando falo de atores não  me refiro, apenas, aos profissionais do 

teatro. Nesse sentido, cabe citar a discussão feita por Moura (2014, p.194) sobre as amplas 

semelhanças entre o teatro e a teoria social. Ao construir uma analogia entre papel social, 

“representações sociais que encarnamos em nossas interações cotidianas”, e o personagem 

encarnado pelo ator no seu fazer teatral, “representação estética de uma figura que está imersa 

                                                             
149 Amplio melhor essa discussão sobre o paradigma da inserção, feita por Silviano Santiago, quando discuto a 

avaliação dos ateliês, no item 3.3.3.1.  
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no jogo de cena” (idem), guardando as devidas proporções e as especificidades técnicas e 

teóricas de cada termo, a autora ressalta: 

Todo membro social, numa situação de interação, tende a passar ao 

interlocutor a informação da qual o mesmo se valerá para tratar o emissor de 

maneira correspondente à desejada. Isto é, o sujeito age na intenção de 
sugerir ou prometer que ele é de determinado jeito e que, portanto merece 

determinado tratamento. (MOURA, 2014, p.194). 

 

Considerando a analogia feita por Moura (2004), arrisco-me a dizer que a narrativa do 

real sempre ganhará contorno de ficção, mesmo porque, de um lado, ao nos colocarmos em 

contextos de interações, assumimos um compromisso de mantermos “a impressão que 

queremos sustentar diante da plateia” (MOURA, 2014, p.194); de outro, nas palavras de Garcia 

Marques (2003), “a vida não é a que a gente viveu e sim a que a gente recorda, e como 

recorda para contá-la”. A palavra recordar, que remete a cordis, coração, significa trazer de 

novo ao coração. Portanto, o que é narrado não é simplesmente ficção, mas, também, não se 

restringe a um relato do passado. Ou seja, o fato narrado é filtrado pelas emoções de um 

sujeito, pelas suas experiências, pelo seu desejo de sustentar determinada impressão sobre si 

mesmo. Daí, entender que as narrativas produzidas nos ateliês merecem o estatuto de ato 

performático. 

3.2.2. As etapas da proposta 

 

As duas etapas iniciais dos ateliês biográficos pelas canções populares seguem o 

roteiro da proposta que os originou. A primeira é o momento de explicitar as informações 

sobre os procedimentos, os objetivos e os dispositivos adotados. A segunda tem como 

finalidade fixar as regras de funcionamento, enunciar a intenção autoformativa, e oficializar 

que se trata de uma relação de trabalho no grupo. (Cf. Delory-Momberger, 2008, p.100-101). 

Ao firmar o contrato biográfico, embora reconheça que qualquer trabalho dessa natureza leve 

o sujeito ao conhecimento de si, chamo a atenção de que não se trata de uma prática 

terapêutica, mas de um trabalho de inserção de vozes, de narrativas.  

As terceira e quarta etapas, diferentes da proposta francesa, visam levantar as canções 

que marcaram a vida dos participantes, produzir as narrativas preliminares e fazer uma 

reflexão coletiva a partir do material apresentado. Nessa primeira socialização das narrativas, 

a intenção é discutir a canção não apenas como registro de momentos, mas, seguindo 

Agamben, como um dispositivo capaz de, entre outras coisas, orientar, capturar, modelar, 
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determinar, assegurar os gestos, as condutas e os discursos do seres viventes, visando 

aprofundar cada história. Nesse ponto, retomo os passos dos “ateliês biográficos de projetos”, 

pedindo a cada narrador que escolha alguém para anotar a narrativa e as intervenções dos 

participantes. A intenção é que a apropriação de cada história, passe “pelo desvio 

compreensivo do outro e pelo distanciamento de si mesmo”. A partir desse material, cada 

participante fará, então, fora do ateliê, a redação “definitiva de sua autobiografia, sem 

restrições de tamanho nem de forma” (Delory-Momberger, 2008,p.102). 

Na quinta etapa, cada participante apresentará ao grupo a sua autobiografia. Muito 

embora a forma e tamanho não sejam estabelecidos, oriento que a nova escrita apresente um 

caráter reflexivo e projetivo, destacando o percurso educativo, identificando as figuras 

envolvidas e os saberes construídos nesse percurso, bem como os aspectos positivos e 

negativos dessa experiência. Ou seja, a releitura das narrativas, através das anotações feitas 

pelos colegas, levará a uma nova “escrita de si” (FOUCAULT 1992, p.129-160). Portanto, 

construída a nova escrita de si e lida para o grupo, chega-se à sexta e última etapa. Essa tem 

como finalidade avaliar o trabalho e decidir como essas histórias de vidas serão reunidas e 

publicadas.   

Ao denominar a proposta apresentada de ateliês de performances biográficas pelas 

canções populares, assim o faço a partir de dois entendimentos: 1) o espaço biográfico não é 

mais “jardim das delícias confessionais” (CHIARA, 2007, p.169), que privilegia inclinações 

narcísicas, e sim um campo em que se exercitam a construção e reconstrução de si e do outro; 

2) há nas canções uma potência que, na interação com o vivente, produz processos de 

subjetividade. Portanto, essa metodologia de trabalho, que se ampara na leitura-escrita-

reileitura-reescrita das histórias de vidas e nas suas respectivas trilhas sonoras, visa contribuir 

para que os sujeitos se apropriem e partilhem seus saberes, suas referências, seus valores e, 

assim, possibilitem a inserção de vozes diversas e a reflexão de terceiros leitores.
150

 

3.3. VIDA QUE É MINHA E DA CANÇÃO 

Neste item apresento e analiso situações vivenciadas nos ateliês realizados no Centro 

Educacional e Assessoramento Pedagógico – CEAP. Ao ser convidado pela direção do CEAP 

para realizar oficinas de capacitação junto à sua equipe, ousei apresentar a proposta dos ateliês 

                                                             
150 Tanto em A escrita de si (FOUCAULT, 1992) como em Aula de 3 de março de 1982 (FOUCAULT, 2006), 

Foucault discute a relação leitura/escrita na perspectiva de que uma leva amplia a outra. Alerta o autor que a 

leitura leva à meditação, no sentido de “exercitar-se na coisa em que se pensa” (FOUCAULT, 2006, p.429). 

Mas, escrever, também. “A escrita que ajuda o destinatário, arma o escritor – e eventualmente os terceiros que a 

leiam” (FOUCAULT, 1992, p.148).  
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de performances biográficas pelas canções populares, ressaltando que esta fazia parte da 

minha pesquisa, ainda em fase de elaboração. Após uma apresentação detalhada da proposta, 

o diretor da entidade concordou em fazer a experiência, argumentando que precisávamos 

afinar alguns pontos. Inicialmente, propus filmar o trabalho e anexar ao corpus da pesquisa 

todo material produzido. Com o argumento de que questões privadas, tanto institucionais 

quanto pessoais, não deveriam ser expostas, o grupo não concordou com o registro do 

trabalho em vídeo, autorizando, apenas, que as falas relacionadas às histórias de vida, às 

canções e à avaliação do trabalho fossem gravadas em áudio e identificadas, na transcrição 

das mesmas, com nomes fictícios.
151

   

Com as condições de trabalho negociadas e acordadas, a proposta foi aceita pela 

direção e pela equipe. Assim, quatro encontros foram preparados, levando em consideração os 

objetivos propostos pelo CEAP: contribuir para a melhoria das relações humanas dentro da 

equipe e desenvolver uma metodologia que pudesse servir de referencial para os projetos de 

formação de professores.  

Considero importante situar, mesmo que sinteticamente, a referida instituição. Com 

sede no Colégio Antonio Vieira, em Salvador-BA, o CEAP é uma entidade sem fins 

lucrativos, de utilidade pública, vinculada à Companhia de Jesus,
152

 que há mais de vinte anos 

desenvolve ações socioeducativas voltadas para o fortalecimento da Educação Básica, 

atuando em três linhas de ação: 1) Formação de professores. 2) Promoção de jovens. 3) 

Publicações. Com uma equipe pequena, composta por sete pessoas, o Centro é formado por 

uma diretoria, um núcleo pedagógico e uma coordenação de marketing.
153

 

Portanto, em razão do que foi acordado com a direção do CEAP, não me proponho a 

descrever o passo a passo do trabalho realizado na referida entidade, mas privilegiar, como 

                                                             
151 Os membros da equipe do CEAP, que participaram dos ateliês, terão seus nomes verdadeiros substituídos por 

outros fictícios. Assim sendo, serão chamados ao longo do trabalho de: Davi, Regina, Cristina, Samuel, Maria, 

Clara e Rute.   

 
152 A Companhia de Jesus é uma ordem Católica, que atua há mais de 470 anos e presente em mais de 130 

países. Também conhecida como Ordem dos Jesuítas, abraça mais de 180 colégios, 200 universidades e 

faculdades e 2724 centros de Educação Popular Fé e Alegria. Entre esses, o Centro Educacional e 

Assessoramento Pedagógico – CEAP. Maiores informações sobre a Ordem dos Jesuítas, conferir o site: 

<http://www.jesuitasbrasil.com/jst/conteudo/visualiza_lo12A.php?pag=;portaljesuitas;paginas;visualizaFixo&co

d=2577&secao=279>.  Acesso em: 2 jul. 2014. 

 
153 Com relação à formação de professores, são desenvolvidos os seguintes projetos: Leitura Cantada, Como 

Escrever um Texto Acadêmico, Seminários das Escolas Populares, Assessoramento Pedagógico. Quanto à 

promoção de jovens, os projetos: Adoção Escolar, Manutenção de Computadores, Tá Ligado em Quê?, Escola 

Digital. Já as publicações, são duas: Revista Presente!, online,  e o Caderno Temático. Disponível em: 

<http://www.ceap.org.br>. Acesso em: 15 mai. 2014. 

http://www.jesuitasbrasil.com/jst/conteudo/visualiza_lo12A.php?pag=;portaljesuitas;paginas;visualizaFixo&cod=2577&secao=279
http://www.jesuitasbrasil.com/jst/conteudo/visualiza_lo12A.php?pag=;portaljesuitas;paginas;visualizaFixo&cod=2577&secao=279
http://www.ceap.org.br/
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elemento de discussão e análise, situações que possam apontar para a capacidade das canções 

em fornecer dados que produzam reescritas de si.   

3.3.1. Se eu abrir o peito e cantar vai se ouvir comunhão  

Iniciei os trabalhos cantando Minha Voz, (CARVALHO, 2006) com o objetivo de 

estimular uma conversa sobre as vozes que repercutem no fazer, no pensar e no falar de cada 

sujeito, bem como possibilitar um entendimento de que a partilha dessas vozes pode gerar 

comunhão. Sim, uma vez que as imagens produzidas pelas narrativas, como diz Agamben 

(2009, p.12), são animadas  

[...] por uma polaridade antinômica. [...]. A primeira corresponde à 

lembrança de que se apodera a memória voluntária, a segunda à imagem que 
lampeja na epifania da memória involuntária. E, enquanto a primeira vive 

num mágico isolamento, a segunda envia sempre para além de si mesma. 

Para não direcionar a audição e, consequentemente, possibilitar a potência das 

imagens produzidas pela canção e pelas vozes que dela poderiam derivar, o objetivo não foi 

compartilhado a princípio. Assim, ao final da minha interpretação, sem fazer nenhum 

comentário sobre a música, pedi que cada um falasse, livremente, a respeito do que ouviu. A 

letra estava exposta no telão, onde todos podiam ler.  

Minha voz não diz o que quer 

Mesmo quando estou feliz 

Se eu abrir o peito e cantar 

O que se partilha no ar 

Minha foz e minha raiz 

Meu irmão e minha mulher 

Minha voz não diz o que quer. 

Se eu cantar aquilo que sei 

Dores, cores, luzes e breus 

Se eu abrir o peito e cantar 

Minha gente do meu lugar 

Serão mesmo esses olhos meus? 

Ou quem sabe um outro serei 

Se eu cantar aquilo que sei? 

Minha voz não é minha voz 

Mesmo quando na solidão 

Se eu abrir o peito e cantar 

Mesmo em silêncio eu cantar 

Vai soar, se ouvir comunhão 

Num instante seremos nós 

Minha voz não é minha voz. 
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Imediatamente ao meu pedido, pairou um silêncio. Muito embora todos estivessem 

informados de como seria o trabalho, o receio inicial em se expor no grupo parecia-me 

previsível, uma vez que a proposta de narrar histórias da própria vida fugia do script 

tradicional dos trabalhos realizados com a equipe. Entretanto, Cristina, uma das participantes, 

tomou a iniciativa, afirmando que aquela música suscitou, dentro dela, uma série de questões, 

remetendo-a a uma conversa que tivera com alguém da área jurídica, sobre um determinado 

problema que a envolvia. Emocionada, ela conta. 

Em uma conversa com alguém da área jurídica, quando conversávamos 
sobre um determinado problema, ele me disse: “A senhora não tem noção de 

quantas pessoas eu já lidei. Mas, se eu botasse enfileiradas as dez pessoas 

mais idiotas, que já me relacionei através do meu trabalho, a senhora 

ganharia disparada”. Ele falou isso pra mim e eu chorei muito, em função do 
por que ele estava me dizendo aquilo. [...]. Aí, com essa canção, eu fiquei 

pensando: quem me construiu dessa forma? Quem me construiu assim? 

Quais foram as referências que me tornaram essa pessoa, embora eu não me 
veja essa pessoa idiota? Por isso, tento olhar para aquele buraco negro, onde 

fica o que a gente não sabe. (APÊNDICE B: NARRATIVA 005)  

 

O relato de Cristina me leva a convocar, inicialmente, um aspecto destacado por 

Delory-Momberger (2008, p.94-95), referente aos procedimentos integrativos da formação 

pelas histórias de vida: a importância de se reconhecer e se apropriar dos saberes não 

formalizados que são utilizados pelos indivíduos nas suas diversas experiências de vida.  Ao 

convocar o aspecto posto pela autora francesa, percebo na fala de Cristina um paradoxo: o 

desejo de ampliar sua consciência sobre os aprendizados não formais que a mobilizam e 

alguma dificuldade em acessar a sua polifonia interior. Entretanto, em meio às luzes do 

presente, da canção emerge o gesto que a faz entrever o escuro onde fica o que a gente não 

sabe, disseminando o “aspecto do mascaramento que sempre acompanhou toda identidade 

pessoal” (AGAMBEN, 2009, p.42).
154

 Assim, os versos da canção (Serão mesmo esses olhos 

meus?/ Ou quem sabe um outro serei / Se eu cantar aquilo que sei?) reverberam nas questões 

de Cristina (“quem me construiu dessa forma? Quem me construiu assim? Quais foram as 

referências que me tornaram essa pessoa, embora eu não me veja essa pessoa idiota?”), 

reconduzindo as imagens por ela produzidas para a “pátria do gesto”
155

 e, assim, fazendo-a 

libertar, involuntariamente, uma memória silenciada.  

                                                             
154 Para Agamben (2008, p.12-13), “O que caracteriza o gesto é que, nele, não se produz, nem se age, mas se 

assume e suporta. Isto é, o gesto abre a esfera do ethos como esfera mais própria do homem”. 

  
155 Diz Agamben (2008, p.12) que o cinema reconduz as imagens para a pátria do gesto . Eu diria que a canção, 

também. 
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A partir do argumento da referida participante, levantei algumas questões para o 

grupo: há, de fato, um desconhecido dentro de nós? Há uma indeterminação ou um discurso 

que se espalha e se contamina de outras vozes? Se há, como significá-lo? O que não sabemos 

de nós mesmos? Ao ser incitado por essas perguntas, Samuel, outro membro do grupo, 

argumentou dizendo que há desconhecidos que falam dentro de nós e que só o silêncio pode 

nos fazer perceber essa polifonia interior. “A introspecção, o seu silêncio é que faz você 

perceber essas vozes. [...]. Nada soa mais alto do que o silêncio. Essa canção me remeteu a 

isso, da pessoa silenciar-se para perceber-se” (APÊNDICE B: NARRATIVA 011). O 

argumento de Samuel leva-me a duas associações. A primeira, com a própria canção. O eu 

lírico deixa transparecer que cantar uma canção, ainda que em silêncio, é um ato de partilha e 

de comunhão com um ser qualquer que não é indiferente ao desejo.
156

 Nesse sentido, para 

Samuel, cantar, ainda que em silêncio, é o um gesto de potencializar o desejo, de comungar 

com outras vozes.  

A segunda associação é com relação à canção Pra Ninguém, em que Caetano Veloso 

(1997) canta uma lista de coisas do que gosta para, no final, sentenciar: Melhor do que isso só 

mesmo o silêncio / E melhor do que o silêncio só João. Ou seja, o silêncio, na canção do 

compositor baiano, supera todas as coisas, pelo menos as que compõem a sua lista. É dele que 

“surge João, acima de tudo, como a atitude crítica que rege tudo o mais, até o gosto acrítico” 

(VELOSO, 2013, p.62). Partindo dessa ideia, arrisco-me a dizer que sempre emergirá do 

silêncio um ser qualquer que, “seja como for, não é indiferente, contém vontade, quer e 

estabelece uma estreita relação com o desejo” (SEDLMAYER, 2007, p.16). Ou seja, o 

desconhecido que há em nós é uma espécie de noção de exemplo.  

Assim, o João que surge pode ser a representação daquele que faz da relação com o 

próprio silêncio o caminho para chegar ao estado puro de cada palavra, de cada nota, de cada 

compasso, para que tudo isso reverbere no outro com a mesma potência, com a mesma poesia. 

E a representação mítica dessa relação, pelo menos no campo da música popular brasileira, é a 

figura simbólica do João Gilberto, o “mestre do silêncio e da pureza”, como define Zuza 

Homem de Mello, o grande alquimista que, com o seu fazer artesanal e perfeccionista, 

“tornou possível o samba brasileiro no mundo” (MELLO, 2001, p.80). Para Caetano, João é a 

                                                             
156 Agamben define o qualquer como a figura da singularidade pura. “A singularidade qualquer não tem 
identidade, não é determinada relativamente a um conceito, mas tão pouco é simplesmente indeterminado; ela é 

determinada apenas através da sua relação com a ideia, isto é, com a totalidade das suas possibilidades”. 

(AGAMBEN apud SEDLMAYER, 2007, p.18). Nas palavras da autora: “Qualquer é a singularidade enquanto 

se mantém em relação não somente com o conceito, mas também com a ideia”. 
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singularidade que surge do nada, um qualquer carregado de potência que, talvez, simbolize o 

desejo do próprio Caetano. 

Falar do silêncio não é questionar, tão somente, o barulho produzido pelo cotidiano 

das metrópoles ou o apelo midiático que empurra o sujeito para participar de um grande 

mercado em que todos falam ao mesmo tempo, seja nos ambientes físicos seja nos virtuais, 

mas ninguém escuta. Não é falar tampouco da tranquilidade esperada pelo operário que passa 

o dia trabalhando com uma máquina britadeira ou da paz desejada por quem está tentando 

dormir e não consegue em razão da festa na casa do vizinho. Evocar João Gilberto nesse 

contexto, portanto, sugere certa transgressividade, uma vez que o silêncio, diferente daquele 

necessário ao descanso, pode ser compreendido como uma tomada de posição.   

A questão posta por Samuel produziu debates e suscitou outras leituras da canção. Sua 

colega Maria, por exemplo, ao concordar com a ideia de que é preciso silenciar-se para ouvir-

se, acrescenta que Minha Voz lhe fez pensar em algo que a tem inquietado profundamente: os 

sentidos. Essa inquietação ocorre, segundo ela, pelo fato de, muitas vezes, falar coisas de 

forma automática, sem se dar conta do que sai da sua voz.  

Quando você começou a cantar a música, comecei a pensar em algo que me 
inquieta. O que digo, o que falo e como isso tem me surpreendido, às vezes. 

Por que digo isso? Por que digo aquilo? Por que falo, às vezes, de forma tão 

automática? Por que não me dou conta do que sai da minha voz? Por que sai 
desse jeito? Hoje, isso pra mim é uma inquietação. É uma coisa que eu tenho 

pensado, e até rezado, é me dar conta dos meus sentidos. Como as situações 

estão acontecendo e como estão reverberando em meu corpo? Na minha 

forma de viver, na minha forma de falar, na minha forma de ser. [...]. Quero 
aguçar mais os meus sentidos, para poder me dar conta do que está 

acontecendo. (APÊNDICE B:  NARRATIVA 007)  

 

Em sua narrativa, Maria traz um elemento novo: o destaque ao que está no campo do 

sensorial e do sensível. Ou seja, ela intui que ao captar algo do mundo o corpo registra e 

produz uma interpretação daquilo que, nem sempre, a consciência racional dá conta. “Por que 

falo, às vezes, de forma tão automática? Por que não me dou conta do que sai da minha voz?” 

(APÊNDICE B: NARRATIVA 007).  Para Maria, o esforço em aguçar os sentidos e entender 

como o seu corpo filtra as informações, os sentimentos e as emoções que as experiências lhe 

proporcionam, tanto do ponto de vista da recepção quanto da produção, parece-lhe ser 

recompensado por um maior saber sobre o que lhe chega e o que sai da sua voz. Ao trazer 

esse elemento diferencial, que são os sentidos, Maria, involuntariamente, rompe com o 

modelo tradicional de que o mundo captado é transformado em representação na consciência, 

assumindo a ideia de que captar o mundo já é, por si só, uma interpretação.  



144 
 

Ao partilhar essas questões, o grupo chegou a uma conclusão: existe grande 

dificuldade para escutarmos aquilo que empurramos para o campo do inconsciente. Contudo, 

o que está nesse campo, ou seja, na sombra, manifesta-se sem que a consciência moral o 

reconheça.
157

 Do outro, a escuta não suporta o silêncio, já que esse nem sempre é polido, 

delicado. Sua voz, muita vezes, é dura. Lembro-me, agora, de um poema da Paula 

Taitelbaum, poeta gaúcha, que diz: "Pior do que uma voz que cala / É um silêncio que fala" 

(TAITELBAUM, 1999, p.108).  

Acredito que a atividade relatada evidenciou a potência da canção em produzir 

imagens capazes de possibilitar partilhas de inquietações e percepções, (re)leituras e 

(re)escritas de si. A narrativa de Davi, mais um que compõe a equipe, confirma de certa 

forma, essa observação. Ao avaliar as atividades propostas, ele conclui:  

Acho que isso tem uma força mobilizadora para o sujeito pensar na sua vida, 

diferente de muitas outras abordagens. [...]. As músicas contam muito do 
sujeito e quando você junta a trilha sonora da sua história, você entende a 

vida. Que outros elementos seriam capazes de mobilizar, de uma forma até 

lúdica, leve e extremamente potente, e ir ao âmago da pessoa? (APÊNDICE 

B: NARRATIVA 009)  

 

Para concluir as reflexões sobre a atividade proposta, destaco que observei, no grupo, 

por um lado, um misto de desejo e insegurança ao se inscreverem nos versos: Se eu abrir o 

peito e cantar / Minha gente do meu lugar / Serão mesmo esses olhos meus?; por outro, o 

esboçar de um certo conforto de que ao abrir o peito e cantar, ainda que em silêncio, vai soar, 

se ouvir comunhão. Por fim, um consenso construído pelo grupo: a relação com as canções 

produz, nas palavras de Agamben (2009), processos de subjetivações. 

3.3.2. A vida no plano das canções  

 

Parto, então, para as narrativas individuais, motivadas pelas canções. Mais uma vez, 

ressalto que não farei uma descrição ipsis litteris, apenas a contextualização de alguns relatos, 

visando discutir a capacidade e o lugar assumido pela canção na produção das fábulas 

biográficas.  

Essa etapa teve início com a leitura da crônica da Maria Rita Kehl (2011), intitulada 

Antibiografia. Nessa, após descrever uma série de coisas que não conseguiu experimentar ou 

                                                             
157 STEIN (2006, p.98) argumenta que todo ego tem uma sombra. Segundo ele, “Ao adaptar-se e enfrentar-se 

com o mundo, o ego, de um modo inteiramente involuntário, emprega a sombra para executar operações 

desagradáveis que ele não poderia realizar sem cair num conflito moral. Sem o conhecimento do ego, essas 

atividades protetoras e autônomas são levadas a efeito no escuro.” 
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guardar ao longo da sua vida, a autora afirma que, através das canções, somou-se ao mundo, 

compreendeu o seu país e juntou pontas soltas. Diz Kehl (2011, p.24):  

As canções me salvaram de ficar fora do mundo. Estavam todas no ar, 

trazidas pelo vento diretamente para minha memória musical. Respirei as 

canções, sonhei canções, entendi o Brasil desde o primeiro samba, porque 
existem as canções. Vivi sempre a condição dessa cidadania dupla, uma vida 

no chão, outra no plano das canções que recobrem o mundo ou, pelo menos, 

o país em que nasci. As canções ampliaram o meu tempo, transcenderam o 

presente e, numa gambiarra genial, juntaram um monte de pontas soltas 
desde antes de eu nascer até...  

 

A utilização do texto da referida autora tinha como objetivo incitar o grupo a pensar 

sobre a relação de cada um dos membros da equipe com as canções, bem como o fato de que 

a narrativa linear nem sempre é a única alternativa para os sujeitos falarem de si. Ao 

questionar os participantes sobre o tipo de relação que mantêm com as canções, todos foram 

unânimes em dizer que gostam de música e que os motivos vão além do entretimento e da 

identificação estética. Davi diz que “as músicas contam muito do sujeito”. (APÊNDICE B: 

NARRATIVA 009)  Essa afirmação faz emergir duas ideias: a da canção como bloco de 

anotações e como “antibiografia”. Quanto à primeira, Foucault (1992) discute o hypomnemata 

como “uma memória material das coisas lidas, ouvidas ou pensadas” (1992, p.134).  Assim 

sendo, a canção, por dizer algo do ouvinte, por reunir experiências próximas às vividas pelo 

seu leitor, pode ganhar o estatuto de blocos de anotações e contribuir para que o sujeito, a 

partir do que está dito, elabore novas leituras de si.  Ou seja, trata-se de exercício que visa 

“[...] captar o já dito; reunir aquilo que pôde ouvir e ler, e isto com uma finalidade que não é 

nada menos que a constituição de si” (FOCAULT, 1992, p.137). 

Com relação à ideia de antibiografia, Arfuch (2012) faz questão de deixar claro que se 

trata de um conceito provisório, atribuído a formas híbridas, que se desdobram em um amplo 

território de experimentações artísticas, e que ainda não foram analisadas sob esse ponto de 

vista. Trata-se de “[...] obras onde o ‘eu’ não leva ao equívoco, ao mascaramento – como na 

autoficção, por exemplo –, mas realiza esse ‘pôr-se fora de si mesmo’ não como um ‘outro 

eu’, e sim em um desdobramento objetal, não desligado de um investimento afetivo” 

(ARFUCH, 2012, p.22). Entretanto, “[...] não conseguem nem aspiram a reconstruir uma 

‘totalidade’ hipotética, uma coerência retrospectiva dos acontecimentos ou uma restituição da 

perda [...] e tampouco um ‘eu’ testemunhal, afirmado no relato factual ou ficcional” 

(ARFUCH, 2012, p.26). Segundo a autora, essas obras marcam,  
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[...] enfaticamente, inclusive como reação corporal, essa disjunção da 

temporalidade, a impossibilidade da presença e o irremissível da perda, mas 

também uma abertura ética, interpretativa e crítica, com relação à vida como 
um valor, a vida de um a vida de todos.  

 

Assim sendo, Davi intui que há nas canções fragmentos biográficos, éticos e críticos 

que ajudam o sujeito a pôr-se para fora de si mesmo. Regina, de certa maneira, reitera a fala 

do seu colega ao sugerir que as músicas podem se tornar “enlaces para cada trajetória, para 

cada momento vivido em determinado período”, (APÊNDICE B: NARRATIVA 006) sem a 

pretensão de ser um relato detalhista, completo e restituidor de um passado distante. É nessa 

perspectiva, presente nas narrativas de Davi e Regina, que as canções podem ser incluídas nas 

produções chamadas por Arfuch (2012, p.21), provisoriamente, de antibiografia. 

Portanto, tal como na crônica de Maria Rita Kell, os participantes dos ateliês buscaram 

nas canções o apoio para juntar pontas soltas, (re)ler-se e (re)escrever as suas próprias 

histórias. Regina, por exemplo, utilizou-se de uma canção da banda Cidade Negra (2002), 

intitulada A Estrada, como apoio para embalar a construção da sua fábula biográfica, 

deixando transparecer, ao mesmo tempo, que a narrativa linear não é a sua única alternativa 

para se por pra fora de si. Assim, após colocarmos a letra da música no telão e todos cantarem 

juntos, perguntei: “E aí, Regina, por que essa canção?” Ela retoma a estrofe inicial e diz:  

Você não sabe o quanto eu caminhei / Pra chegar até aqui / Percorri milhas 

e milhas antes de dormir / Eu nem cochilei / Os mais belos montes escalei / 

Nas noites escuras de frio / Chorei. Essa música retrata a minha história de 
vida, conta muito da minha história. Às vezes, o julgamento do outro, mas 

você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Eu percorri 

milhares de rios e estradas. Eu vim do interior da Bahia, natural de Coaraci, 
de onde saí com treze anos de idade, para cuidar do meu sobrinho, filho da 

minha irmã mais velha, que eu considero como mãe. (APÊNDICE B 

NARRATIVA006) 

 

Mais do que demarcar um momento da sua vida, a canção escolhida por Regina 

parece, inicialmente, servir-lhe de referência para a sua afirmação diante do grupo, uma vez 

que, segundo ela, a letra resume tudo o que gostaria de dizer, principalmente para aqueles que 

a julgam de maneira precipitada. Escrita em primeira pessoa, os versos da canção iniciam 

alguns participante a declararem que, a partir da canção, é possível reconstruir memórias. A 

narrativa de Regina, associada à letra da música, aproxima-se de outras histórias, recuperando 

uma realidade de décadas do século passado, quando houve forte migração para as grandes 

cidades, na busca de uma vida melhor. “Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até 

aqui. Eu vim pra aqui com treze anos, enfrentar uma cidade que eu não conhecia ninguém, 
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para assumir uma casa que não era minha, um filho que não era meu. Foi muito difícil”, 

(APÊNDICE B: NARRATIVA 006) ressalta como se pedisse a complacência dos seus pares.  

Ao construir sua narrativa, amparada nos fragmentos anotados na canção, Regina vai 

anunciando aprendizagens, valores e saberes não formais adquiridos, reconstituindo cenas e 

produzindo sentido às circunstâncias. Ao narrar que a irmã a convidou para morar em sua 

casa, na capital baiana, Regina apresenta uma justificativa para deixar a sua terra natal. E 

conclui, cheia de orgulho: 

A minha mãe, que era a minha estrela, aquela mulher que eu admiro, ficou 
viúva aos vinte e sete anos e que criou todos os filhos, sozinha. [...]. Minha 

mãe casou com catorze anos e aprendeu com a vida. Assim, eu vi na minha 

irmã a oportunidade de mudar de vida. Porque eu sempre quis algo mais. 
(APÊNDICE B: NARRATIVA 006) 

 

O “algo mais”, então, seria romper com uma realidade familiar e não correr o risco de 

repetir a história da mãe? A realidade vivida na infância e em pleno início da adolescência, 

repleta de uma série de dificuldades, principalmente de ordem financeira, parece ter sido 

importante para ela decidir buscar algo além daquilo que podia usufruir, vivendo em uma 

cidade interiorana, tanto do ponto de vista material como cultural. Entretanto, o “algo mais” 

parecia não estar tão claro na cabeça daquela menina/adolescente. A clareza a respeito dos 

seus projetos começa a aparecer quando se depara com outra dura realidade, vivida pela irmã. 

Regina canta forte mais um verso da canção e anuncia a decisão que poderia mudar a sua 

vida:  

A vida ensina / E o tempo traz o tom. Minha irmã me chamava às seis da 

manhã e só chegava às sete da noite. Saía, o filho dormindo; chegava, o filho 

dormindo. Eu via aquilo e dizia: “Eu não quero isso pra mim”. [...]. Eu 
preciso estudar, eu quero estudar. Não posso ficar sem estudar. (APÊNDICE 

B: NARRATIVA 006) 

 

Apesar de a irmã dizer, frequentemente, “Como você vai estudar? E quem toma conta 

da criança? Você veio pra aqui para tomar conta da criança”(APÊNDICE B: NARRATIVA 

006), concluir a escola básica, portanto, passou a ser uma meta, um projeto de vida, uma 

estratégia para conquistar o “algo mais”. Foi, então, que o seu cunhado, que havia estudado 

em um programa de formação de jovens e adultos, disse-lhe: “Já tenho a alternativa. Vamos 

ao Colégio Antônio Vieira e eu vou tentar um horário pra você”. (APÊNDICE B: 

NARRATIVA 006) E, assim, ela retomou os estudos e concluiu o Ensino Médio, 

ingressando, posteriormente, no Ensino Superior.   



148 
 

Em razão do longo tempo que passou afastada da escola, as dificuldades para dar 

conta dos estudos foram muitas. Entretanto, retomando outro fragmento da canção, 

argumenta: “Com a fé do dia a dia / Encontro a solução. E encontrei, pois tive ajuda de 

muitos professores daqui [...]. Houve um mutirão.” (APÊNDICE B: NARRATIVA 006) Ao 

afirmar que superou as limitações impostas pelo contexto, apresenta a sua gratidão pelo apoio 

recebido, mas sem deixar de ressaltar o seu esforço pessoal. “Concluí a minha graduação e 

agradeço a todas as pessoas que me ajudaram. Mas, o esforço foi meu. Por isso, escolhi essa 

música. Ela fala do meu esforço, da minha história. E o outro não conhece o seu esforço e te 

julga”, ”(APÊNDICE B: NARRATIVA 006) argumenta. Aqui, mais uma vez, a questão do 

julgamento alheio. Quem estaria lhe julgando? Que tipo de julgamento é feito a seu respeito? 

Penso que, ao partilhar sua história de vida, Regina pretende apontar para uma luta de poder 

que se disfarça dentro do seu grupo de trabalho, mas se revela em julgamentos precipitados e 

indevidos. Entretanto, o seu relato, arrisco-me a dizer, não deixa de ser uma atitude de busca 

de reconhecimento da sua identidade de profissional, em que o ponto de apoio é a canção da 

banda Cidade Negra.                                                       

 Assim, ao performatizar uma determinada trajetória de vida, A Estrada vai mediar a 

construção de outra história. A canção passa a ser o ponto de junção entre duas biografias. 

Mas, o relato de Regina não se conclui com essa canção. Há uma outra que ela considera a 

conclusão da sua história em Coaraci. Trata-se de Como nossos pais, na interpretação de Elis 

Regina (1976). Ao cantarolar o início da canção, Não quero lhe falar / meu grande amor/ das 

coisas que aprendi / nos discos / Quero lhe contar como eu vivi / e tudo que / aconteceu 

comigo, Regina chora, emociona-se e diz: “Essa canção é como se eu tivesse vivido... é como 

se você se transportasse para um mundo que não foi seu”. (APÊNDICE B: NARRATIVA 

006).  Eu pergunto: “Que não foi seu?” E ela tenta explicar: 

Um mundo que você viveu, mas que não é esse mundo real. É uma música 

que mexe, extremamente, comigo, com a minha história. Mexe com as 
minhas origens, de onde eu vim e o que eu sou hoje. Essa canção me deixa 

despida. A letra dessa canção me desmonta. (APÊNDICE B : NARRATIVA 

006) 

 

 

A fala de Regina remete-me ao argumento de Arfuch (2012), quando trata da 

antibiografia. Embora não aspire reconstituir detalhadamente acontecimentos e perdas, a 

canção lhe desmonta, tem o poder de marcar as imperdoáveis perdas, provocando uma reação 

corporal: o choro. Tudo o que ressalta quer me ver chorar, canta Caetano Veloso (1979). A 

força da canção arma a lágrima prismática, de onde Regina passa a olhar, a narrar sua história 
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e a ressignificar emoções e sentimentos, produzindo, assim, novos processos de subjetivações. 

Ou seja, é como se ela identificasse, na obra de Belchior, um valor biográfico
158

 que lhe 

permite transcender a uma realidade que a impede de retirar a máscara de uma identidade.  

A ideia de identificação que o leitor é capaz de construir, produzindo sentidos além 

daqueles imaginados pelo autor, leva-me à história contada por Paulo César Pinheiro (2010, 

p.190-192) sobre a canção Tô Voltando. (PINHEIRO, 1979) Segundo o compositor carioca, 

após uma longa temporada viajando pelo Brasil com o Projeto Pixinguinha,
159

 Maurício 

Tapajós,
160

 que também estava na caravana, cansado da tensão do palco e das farras 

homéricas dizia para si mesmo: “Nem acredito que eu tô voltando” (PINHEIRO, 2010, 

p.191). Acontece que esse mote terminou ficando impregnado na sua cabeça e ele, sentindo 

cheiro de samba, procurou Paulo César. Não deu outra, compuseram uma canção que falaria 

sobre a profissão daquele que precisa ir aonde o povo está. “Toda a classe artística sentia 

profundamente essa ânsia de regresso depois de cada temporada. E todos queriam a mesma 

coisa que eu rabiscava agora naquele samba” (idem), Diz Pinheiro. Digo que falaria sobre a 

profissão, porque, naquela década, as leituras consideravam o contexto e a arte, como não tem 

verdade absoluta, disponibilizava-se à pluralidade interpretativa.  

Na voz de Simone, a canção ganhou o Brasil no ano de 1979, mas com outro sentido. 

Conta Pinheiro que, ao assistir no Jornal Nacional da TV Globo o retorno dos exilados 

políticos ao nosso país, teve uma surpresa: “[...] no avião lotado por nossos companheiros, 

entre entrevistas e choros ao vivo, entoou-se, numa só voz, o Tô Voltando. [...]. Tive que 

respirar fundo e sair de frente da tevê pra não enfartar” (PINHEIRO, 2010, p. 191-192). Em 

outras palavras, a canção tinha ganhado outros sentidos, a partir daquela cena. Conforme o 

próprio autor, “Virara o hino dos exilados. [...]. E é assim que pensam que ela foi feita, pra 

                                                             
158 Arfuch (2012) utiliza-se do conceito bakhtiniano, valor biográfico, para permitir um melhor entendimento 
sobre a “ênfase que motiva nosso espaço”. Para ela, “É esse valor, essa proximidade que ata a crença, se não nos 

‘fatos’ (narrados), no fato de uma existência, o que faz das formas biográficas, na indistinção proposta por 

Bakhtin entre ‘auto’ e ‘bio’ grafias – um eu ou um outro eu –, uma inesgotável fonte de atração e identificação 

que prevalece sobre as outras” (ARFUCH, 2012, p.18). 

 
159 “Proposto pela Sociedade Musical Brasileira (a Sombras) e realizado pela Funarte, o Projeto Pixinguinha foi 

criado em 1977, com a proposta de fazer circular pelo país shows de música brasileira a preços acessíveis. No 

palco, a marca do Projeto era promover um encontro musical entre dois ou mais artistas – muitas vezes 

pertencentes a gerações, estilos musicais ou procedências diferentes”. Disponível em: 

<http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/pixinguinha/projeto-pixinguinha-uma-historia-

contada-atraves-do-acervo-da-funarte/>.  Acesso em: 5 ago. 2014. 
 
160 Compositor, crítico e historiador musical, Maurício Tapajós Gomes, filho do compositor e radialista Paulo 

Tapajós e irmão do também compositor Paulinho Tapajós, tornou-se popular com as canções Mudando de 

Conversa, Tô Voltando, Aparecida, entre outras. Disponível em: <http://memorialdafama.com/biografiasMP/ 

MauricioTapajos.html>. Acesso em: 3 ago. 2014. 

http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/pixinguinha/projeto-pixinguinha-uma-historia-contada-atraves-do-acervo-da-funarte/
http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/pixinguinha/projeto-pixinguinha-uma-historia-contada-atraves-do-acervo-da-funarte/
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minha satisfação. O que mostra que o destino das canções não está em nossas mãos.” 

(PINHEIRO, 2010, p. 191-192).  

Voltando a Regina, pergunto-lhe porque a canção de Belchior mexe com as suas 

origens, deixa-lhe despida e desmontada. A sua resposta vai por outro caminho.  

O rádio, o alto-falante. Eu ouvia no rádio, no alto-falante. A televisão 
chegou muito depois. No rádio havia um programa que as pessoas que iam 

embora para outra cidade mandavam recados para a família. Após o recado, 
o locutor colocava uma dizendo que era para o vazio. Ela olhava e 

contemplava no silêncio dela. Aquilo me música dizendo: “Essa canção é de 

fulano de tal para a família tal”. E Elis Regina era o auge. E minha mãe 

sentava-se em um banquinho e ficava olhando para o vazio. Eu que estou 
machucava. Eu achava que a minha mãe estava sofrendo. E eu lhe dizia: 

“Mãe, eu vou lhe dar tudo”. E ela olhava pra mim, dava uma risadinha, e 

respondia: “Eu já tenho tudo, minha filha”. (APÊNDICE B: NARRATIVA 
006) 

 

As imagens produzidas pela canção parecem libertar uma memória que Regina tenta 

ressignificar na performance da sua narrativa. Mas, que memória seria essa? A do olhar vazio 

da mãe? A do desejo de romper com a realidade imposta pelas condições econômicas da 

família? Ou tudo isso e muito mais? Como os Nossos Pais traduz a sua dor em ver o silêncio 

da mãe, lido por ela como um olhar vazio, e, talvez, dura certeza de que “ainda somos os 

mesmos e vivemos como nossos pais”. Mas, também, cantar Não quero lhe falar meu grande 

amor / das coisas que aprendi nos discos / Quero lhe contar como eu vivi / E tudo o que 

aconteceu comigo torna-se a força motriz para Regina sensibilizar os seus pares e, assim, 

refazer as regras do jogo de poder vigente no grupo.  

Por fim, no plano da canção, Regina imagina criar uma narrativa fiel à realidade, sem 

se dar conta de que o ato performático, conforme a definição de Pearson (1999), impõe o 

ficcional, uma vez que o fato narrado é sempre filtrado pelas emoções do sujeito, pelas suas 

experiências e pelo seu desejo de sustentar determinada impressão sobre si mesmo.  

Davi, por sua vez, diz ter uma música para cada situação da sua vida. A da fase de 

infância é La vie en rose, na voz da Edith Piaf (1946).  

Minha avó adorava Edith Piaf. E uma música que todo mundo conhece, La 
vie en rose, ela repetia, sem exagero, por duas horas. Não tive oportunidade 

de conversar com ela o motivo dela gostar tanto dessa canção e de repeti-la 

tanto. A música terminava e começava, terminava e começava, sem parar. E 
eu, em casa, com ela, brincando ou estudando, e a música sempre de fundo. 

(APÊNDICE B: NARRATIVA 009) 
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Diferente da sua colega, a performance inicial de Davi é contida, com o cuidado de 

apresentar a canção, apenas, como registro de momentos. O máximo que se arvora é 

estabelecer raras associações com momentos da sua vida. Relembra, por exemplo, que, 

quando estava fazendo cursinho de pré-vestibular, um professor pediu à turma que escrevesse 

uma redação com tema ligado à França. Ao se preparar para fazer a tarefa, Davi começou a 

cantarolar La vie a rose. O professor, então, parou a aula e lhe perguntou: “Você sabe o que 

está cantarolando, rapaz?” Ele disse que sim, que conhecia a canção. Entusiasmado, o 

professor, antes de os alunos começarem a escrever, resolveu tecer alguns comentários sobre a 

música francesa e, por fim, ressaltou a sua permanente esperança na educação. Ao relembrar 

essa história, conclui:  

Foi ali que eu me dei conta, fui me dando conta, de que na casa da minha 
mãe, onde eu vivi até os oito anos de idade, não se ouvia música. [...]. A 

referência da música é na casa da minha avó. E aí quando penso em música, 

como algo que aciona memórias, referências, lembro-me dessa canção. 
(APÊNDICE B: NARRATIVA 009) 

 

Com essa fala, Davi encerra seus comentários sobre La vie em rose e passa a falar 

sobre outras canções, sempre de maneira muito objetiva. Entretanto, ao se dedicar à atividade 

de reescrever a sua fábula biográfica, amparado por anotações dos colegas, instigado pelas 

questões levantadas no grupo e mobilizado pelos novos sentidos dados à canção, Davi 

reconhece e a assume os efeitos produzidos na relação com a obra interpretada por Edith Piaf. 

Relembra que, quando criança, apesar de conscientemente não entender a letra, já percebia 

reações corporais, produzidas pela música, expressadas em sentimentos e emoções. Diz ele:  

Era uma música que, naquele momento, eu não entendia, continuo, talvez, 
sem entender o que ela queira dizer. [...]. Mas a música, já naquela época, 

me mobilizava, me emocionava, acionava em mim sentimentos que eu 

convivendo com tantas outras pessoas da família que, teoricamente, seriam 

referências potencialmente fortes pra mim, nunca conseguiram me acionar. 
Eu só consegui ser acionado, do ponto de vista da sensibilidade, da 

capacidade de parar para pensar a força que uma música pode ter, ouvindo 

La vie en rose, com a minha avó. (APÊNDICE B: NARRATIVA 009) 

 

A experiência de perceber a sua sensibilidade mobilizada vai contribuir para que Davi 

questione a força da canção e compreenda, de certa maneira, o quanto aquela cena musical lhe 

possibilitou a construção de “uma abertura ética, interpretativa e crítica, com relação à vida 

como um valor, a vida de um, a vida de todos” (ARFUNCH, 2012, p.26). Assim, ao pensar o 

poder de La vie en rose sobre a sua memória, esforça-se para buscar um sentido que explique 

o fato de a avó preferir, entre todo o repertório de Edith Piaf, aquela música e, por fim, 



152 
 

entender porque essa, e não outras canções ouvidas junto com sua avó, marcou-lhe de maneira 

tão singular.  

 

O incrível é que ouvimos muitas músicas, mas a pergunta que ainda 
permanece em mim é: por que essa música e não tantas outras que nós 

ouvimos juntos? Talvez, uma hipótese possível, essa música estivesse 

carregada de sentido, pois ela se formou em medicina e foi fazer residência 

médica, na França. Ela amava a língua francesa e o seu grande sonho era 
falar francês e, algum dia, ser confundida com uma francesa, pela qualidade 

do idioma que falava. E esse dia se realizou. Segundo ela, estava uma vez 

em um café de Paris e, quando foi pagar a conta – ela era muito 
conversadeira e puxava conversa com todo mundo –, o garçom lhe 

perguntou se era parisiense do bairro, porque nunca a tinha visto ali, e ficou 

surpreso quando ela disse: “Não, não sou parisiense. Sou brasileira”. Foi o 
auge. [...]. Na verdade, ela realizou um sonho. E aquela música simbolizava 

o sonho dela. Eu passei a morar com ela, exatamente, nesse período, quando 

essa música gritava dentro dela, tinha um sentido muito grande. [...]. Só que 

as suas referências – a língua francesa, a cultura europeia, a medicina – 
passaram a ser um conjunto de coisas que me influenciaram, também. Então, 

eu, naturalmente, embora em outro país, repeti um pouco o percurso dela. 

[...]. E tanto que eu, enquanto esperava o vestibular, fui morar na Itália. 
Passei um ano lá. Olha como aquela fase do La vie en rose foi determinante 

para eu realizar coisas, muito inspirado na experiência de vida que eu vi 

nela. E o meu sonho, por projeção, foi o mesmo sonho dela: que eu falasse 
italiano e fosse confundido com um nativo da língua italiana. (APÊNDICE 

B: NARRATIVA 009) 

 

 

Construir essa hipótese é, também, produzir subjetivações. Entender que o seu sonho é 

uma projeção daquele sonhado pela sua avó, é dar-se conta dos processos desenvolvidos a 

partir do encontro com aquela canção francesa e por essa tornar-se o elo que une sonhos, 

afetos e descobertas. Assim, reescrever a sua história o fez redescobrir-se, compreender-se e 

juntar um monte de pontas soltas. Retomando o que já foi dito no primeiro capítulo, quando 

me referia ao alto-falante, a força da canção produz um estado de suspensão que propicia a 

leitura mais atenta de uma determinada realidade(LOPES, 2013). Não é sem razão que Davi 

argumenta:  

Então, hoje – hoje que eu digo é depois de viver a experiência que você nos 

possibilitou, a experiência de estar escrevendo sobre isso – eu consigo 

compreender. Acredite, o seu trabalho funcionou como uma espécie de 
terapia, para mim. Porque eu pude, para além do momento que vivemos 

aqui, levar o que você me instigou e pensar o quanto a minha avó continua 

presente em mim e o quanto ela foi, e continua sendo, uma referência 
determinante na minha vida. (APÊNDICE B: NARRATIVA 009) 
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Foucault (1992, p.151. Grifos do autor) destaca em O que é o autor que escrever é 

“pois ‘mostrar-se’, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio” e, em A hermenêutica do 

sujeito, reitera a ideia de escrita como exercício físico de incorporação de discursos. (Cf. 

FOUCAULT, 2006, p.427-447).  Portanto, escrever a própria história, a partir das canções e 

da experiência de partilhar o sensível, faz Davi ressignificar suas vivências e reconstruir a 

beleza vigente na relação com a sua avó, através da incorporação de discursos diversos, e, por 

fim, mostrar-se. A “espécie de terapia”, certamente, ocorre no processo de rever as anotações 

sobre os relatos preliminares, os fragmentos e citações destacados na canção, bem como de 

pensar e refletir sobre tudo o que foi questionado, dito, cantado e escrito. Emocionado com as 

descobertas feitas sobre si mesmo, durante o seu processo de escrita, Davi garante:  

Então, a beleza que eu descobri do que eu estava vivendo ali é um negócio 
que, de verdade, quando eu paro para pensar, a partir daquela experiência, eu 

choro e tenho chorado várias vezes ao lembrar situações em que eu estava 
conversando com ela e, como pano de fundo, essa música. (APÊNDICE B 

NARRATIVA 009) 

 

Mais uma vez, retomo Caetano Veloso: Tudo o que ressalta quer me ver chorar. No 

patamar da canção, Davi reconhece-se nos sonhos da avó, percebe uma afinação de desejos 

embalados pela música e reconstrói sentidos: Je vois la vie en rose. Talvez, por todas essas 

descobertas, escrever a sua fábula biográfica tenha lhe levado a reconhecer a força 

transcendental da experiência, quando afirma: “Você não tem ideia da dimensão 

transformadora daquela experiência”  

 Por fim, ao comentar sobre Faroeste Caboclo (RUSSO, 1987), uma canção que 

marcou bastante a sua adolescência, Davi reitera a ideia de que algumas obras são capazes de 

marcar uma abertura ética, interpretativa e crítica, com relação à vida. Segundo ele, diferente 

da canção francesa, “Essa música todo jovem cantava como hino, era uma música de nove 

minutos e que eu sabia cantar toda. Aquele jovem destemido que rola o Brasil todo, no fundo, 

era aquele jovem que eu queria ser”. (APÊNDICE B: NARRATIVA 009) Partilhar 

sentimentos e emoções com João de Santo Cristo, personagem chave da história, seria, 

também, uma maneira de trabalhar os seus conflitos familiares? A canção estaria lhe abrindo 

caminhos para a descoberta de um mundo novo e mais real do que aquele sonhado na canção 

francesa? Talvez, pois ele afirma que “[...] havia uma empatia com o personagem. [...]. Cantar 

a letra era um símbolo de afirmação muito forte” (APÊNDICE B: NARRATIVA 009) . Mas, 

em que Davi precisava tanto se afirmar? O artigo de Demarchi (2008), que trata do poder das 

letras da Legião Urbana, mostra a forte identificação de jovens com as canções da banda, 
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destacando que “a experiência de estar em contato com a música parece suprir as carências de 

uma juventude marcada pelos conflitos familiares” (DEMARCHI, 2008, p.203).                

 Rute, mais uma narradora do grupo, destaca que certas canções lhe trazem momentos 

que envolvem afetos, alegrias, saudades e tristezas. Entre os citados pela narradora, destaco 

um marcado pela gravação do grupo infantil Balão Mágico, que lhe faz experimentar 

sentimentos de saudade e de espera. A canção em pauta chama-se Ursinho Pimpão do Balão 

Mágico (1983). Diz ela: “Eu adoro essa música. Eu sempre dormia com essa música. Eu 

esperava minha mãe chegar para ela cantar. Quando ouço me dá uma saudade enorme. 

Quando eu tiver um filho vou cantar pra ele” (APÊNDICE B: NARRATIVA 008). Ao se 

referir à expectativa de ouvir a mãe cantando a sua música preferida, a narradora me faz 

lembrar Barthes (1981). Segundo o autor francês, na expectativa da chegada do outro, o 

sujeito constrói uma “cenografia da espera” (BARTHES, 1981, p.94). Essa espera é um 

encantamento, como em um teatro, uma vez que o “ser que espero não é real. [...] ‘eu o crio e 

o recrio sem parar a partir da minha capacidade de amar, a partir da carência que tenho dele’” 

(BARTHES, 1981, p.95. Grifo do autor).  

 Preparando-se para a chegada da mãe, Rute parede querer dizer que a sua cenografia é 

construída para esperar a canção. Entretanto, penso se tratar de uma transferência, pois o 

desejo parece ser mais com o encontro da voz que lhe faz dormir, símbolo do amor materno: 

Vamos sonhar aventuras / Voar nas alturas / Da imaginação. [...] Enquanto o sono não vem / 

Eu sou Chapeuzinho / Você meu galã. O canto da mãe amenizava outra espera: a do sono. 

 Outro ponto que ressalto, na narrativa de Rute, é o seu desejo de reproduzir a cena 

com o filho que ainda não veio. Aí mais uma espera: a de experimentar um outro lugar: o de 

quem canta. Enquanto esse filho não lhe chega, sozinha com a sua música, ela vai tecendo 

nova cenografia no meio do som, passando devagarinho o caminho / Que vai de tom a tom 

para, assim, ficar pensando no que é bom (VELOSO, 1981). Nas notas e versos da canção do 

Balão Mágico, o carinho materno vai sendo ressignificado, fazendo surgir novos processos de 

subjetivações. 

 Clara, em sua narrativa (APÊNDICE B NARRATIVA 010), lembra que as canções 

sempre estiveram ligadas às suas questões afetivas, em particular à sua sexualidade. 

Apaixonada, esperava o amado acordá-la com suas serenatas. Conta: 

Era muito bom acordar e ouvir aquele violão chegando, as canções  e a 
saudade ouvindo o violão indo embora. Eu sentia a sensação de ser amada. E 

uma música que marcou o meu primeiro namoro foi Gatinha Manhosa de 

Roberto Carlos (1966). Todo mundo sabia que essa era a nossa música. 
(APÊNDICE B: NARRATIVA 010) 
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O namoro, entretanto, era proibido. A sua família não gostava do rapaz, mas Clara 

transgredia as ordens dos pais em nome da sua paixão. Talvez em razão do seu primeiro 

namoro ser proibido, outra canção lhe marcou profundamente: Acorrentados (BRIZ, 1966). 

Trata-se de um bolero, gravado por Agnaldo Rayol, que o seu amado costumava cantar nas 

serenatas. O sujeito da canção diz que o amor entre ambos passou a ser um martírio em dos 

tantos danos causados entre ele e a amada. Mas, na última estrofe, conclui: Minha vida 

necessita tua vida / e tu me necessitas muito mais / Por isso não veremos despedidas. A 

respeito desse bolero, Clara conta que, durante uma visita à cidade de Valparaíso, no Chile, 

estava com um grupo de amigos em restaurante, quando um casal muito jovem inicia um 

show de voz e violão. Para sua surpresa, a primeira música cantada pela dupla foi 

Acorrentados. “Ela (a cantora), muito nova, me surpreendeu. Foi um presente que ganhei. As 

memórias vieram todas” (APÊNDICE B: NARRATIVA 010), relembra.  

Como cantar nunca foi o seu meio para dizer as coisas sublimes, uma vez que era tida 

como desafinada, Clara esperava as festas, pois na dança celebrava as suas paixões. Diz ela: 

“A música, para mim, está muito ligada à dança. Na minha adolescência toda era muita dança. 

As festas no clube, no colégio. Quando ouço essas músicas, vejo-me dançando”. (APÊNDICE 

B: NARRATIVA 010).  Nesse sentido, a narrativa de Clara pode dialogar com a de Rute, uma 

vez que a espera produz a fantasia do encontro festivo. “O sujeito apaixonado vive cada 

encontro com o ser amado como uma festa”, diz Barthes (1981, p.113). E acrescenta: “A 

Festa é aquilo que se espera. O que espero da presença prometida é um enorme somatório de 

prazeres, um festim” (BARTHES, 1981, p.113). Por outro lado, a canção parece atuar como 

um dispositivo para a compreensão e ação do corpo. Ou seja, é o corpo dançante que vai 

produzir sentidos à canção. A relação entre música e dança faz-me lembrar de uma frase de 

Nietzsche, em Assim falava Zaratustra: “Só no baile eu sei dizer os símbolos das coisas mais 

sublimes” (Nietzsche, 2002. p.174). É dançando uma canção deliciosa que Clara parece saber 

cantar as coisas mais sublimes. 

Concluindo, a música popular, no Brasil, “não se oferece simplesmente como um 

campo dócil à dominação econômica da indústria cultural que se traduz numa linguagem 

estandardizada” (WISNIK, 2004, p.176-177). Por isso, compreendo que as canções de alto-

falante – aquela que, a princípio, pode ser entendida por alguns como mera mercadoria 

voltada para um consumo que aliena o sujeito –, sejam como blocos de anotações, como 

dispositivos ou como antibiografias, têm uma potência capaz de provocar processos de 

subjetivações, oferecendo ao vivente “a possibilidade de estranhar a realidade e, com isso, 
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transformar a si próprio” (DEMARCHI, 2008, p.207). É o que me parece estar presente tanto 

nos relatos dos dois participantes como nos dos demais.  

A seguir, a última etapa dos ateliês: a avaliação. 

3.3.3. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia 

Pensar a avaliação e a maneira como ela foi feita é, também, construir a memória de 

um trabalho. Afinal, o que é avaliar se não voltar a tudo que já foi realizado? Assim, parece-

me importante garantir que esse texto ceda voz àquele outro, uma vez que as suas narrativas 

não só constatam a potência das canções em criar biografias, mas apontam para o poder que 

elas têm, por si só, de trazerem vozes que estão alheias e que só podem aparecer aqui nesse 

momento do trabalho. É com esse outro que dialogo. Portanto, o papel do testemunho, aqui, 

não tem o caráter de confirmação da verdade nem de validação do trabalho, pura e 

simplesmente, mas dizer que esse é um meio, um caminho para que essas outras vozes sejam 

encenadas, que se dêem a conhecer.  

Como avaliar é sempre uma atitude reflexiva a respeito da ação desenvolvida, 

considero importante verificar, através dos depoimentos que se seguem, de que maneira os 

ateliês produziram algum impacto nos participantes e, consequentemente, de que forma os 

seus resultados reverberaram na instituição. Para, didaticamente, produzir melhor 

entendimento do processo de trabalho desenvolvido junto à equipe do CEAP, divido esta 

reflexão avaliativa em duas partes. Na primeira, tratarei da relação mais direta dos 

participantes com a proposta de usar a canção como ponto de partida para a construção das 

suas narrativas. Na segunda, dos efeitos do trabalho na instituição.  

 

3.3.3.1. Há canções que nos beijam como se tivessem bocas  

Inicio a primeira parte da discussão avaliativa retomando o testemunho de Davi.  

Segundo ele, a grande importância de participar dos ateliês não está no simples fato de 

rememorar situações, mas sim na possibilidade de compreendê-las e ressignificá-las, 

principalmente no exercício da escrita da sua fábula biográfica. E acrescenta: 

[...] você está vivendo, ali, um processo histórico que você não se dá conta 

do tamanho das consequências que aquela vivência vai proporcionar na sua 

vida. Você não tem ideia da dimensão transformadora daquela experiência. 
É por isso que eu disse lá atrás: cada vez que eu paro seriamente para pensar 

sobre isso, eu me emociono e choro, porque isso foi, absolutamente, 

transformador na minha vida. (APÊNDICE B: NARRATIVA 009) 
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Ao destacar que a relação com canção possibilita o sujeito vivenciar uma experiência 

única, transformadora, Davi reforça a tese de que a canção não só atua como elo capaz de 

conectar pontas soltas, mas, também, como meio de levar o sujeito a “juntar todos os 

momentos da sua vida e construir um painel rico e bastante diversificado sobre você próprio”, 

conferindo ludicidade ao trabalho. A partir desse raciocínio, ele conclui: 

E essa experiência de se pensar, parar e tentar compor esse painel, mosaico 
de tudo que é você, dentro de um grupo pequeno também se constrói um 

mosaico ou um panorama do outro. São duas dimensões: a do 

autoconhecimento e a do heteroconhecimento, na medida em que você está 
lidando com pessoas que diariamente mantém contato, mas que você sabe 

muito pouco sobre elas. [...]. Isso nos abre uma perspectiva de abordagem de 

trabalho com o professor.  (APÊNDICE B: NARRATIVA 009)  

 

Em se tratando do processo de avaliação, outra narrativa importante é a de Regina, 

pois destaca ter sido o trabalho com as canções uma experiência nova, em que se despiu, 

afirmando, ainda, ter sido um momento de muita aprendizagem. Segundo ela, participar dos 

ateliês contribuiu para que pudesse olhar com mais calma o outro, a sua sensibilidade, as suas 

diferenças e que, através das canções, revirou baús, acordou o que estava adormecido, 

ressignificou momentos felizes, tristes e de perdas. E conclui: “Então, mexeu com os muitos 

medos que eu tive, com decepções que tive, mas, também, com as alegrias. Foi um momento 

em que eu pude reviver as emoções de toda a minha trajetória até aqui”.  

Uma outra voz dialoga com Regina: a de Cristina. Esta ressalta que, apesar de já 

trabalhar com narrativas, encantou-se com a perspectiva de usar as canções como estratégia 

para produzir narrativas autobiográficas. A partir desse comentário, argumenta:  

 

Eu venho estudando muito as narrativas, leio muito sobre diários, escrevo 

sobre diários [...]. É algo que venho construindo, várias produções: artigos, 
textos, a minha tese, o meu livro, que foi fruto da minha tese, a partir dos 

diários. Então, eu nunca vi esse viés a partir das músicas. Isso me encantou 

bastante. [...]. Eu me senti muito bem, do ponto de vista profissional. Do 
ponto de vista pessoal, também. Foi muito interessante me revisitar a partir 

das músicas que me tocaram. Foi muito interessante rever a minha vida, 

trazer a minha avó que teve um sentido muito grande e tem até hoje. E, 

assim, fui trazendo toda a minha história de vida a partir das músicas e de 
uma forma tão simples, tão fácil. (APÊNDICE B: NARRATIVA 005) 

 

Ao argumentar que pela música é possível revisitar mais facilmente cenas 

significativas da vida de cada participante, Cristina destaca que parte da sua história estava no 

campo do esquecimento, mas que, através da canção, e esse é o ponto que me interessa ao 
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tratar da avaliação do trabalho, reconstrói a sua memória. Portanto, o que verifico na fala de 

Cristina é a reiterada afirmação de que há uma potência nas músicas que nos tocam: produzir 

uma memória. Em outras palavras, o seu argumento é um testemunho de que as canções, ao 

penetrar os sujeitos, acabam ganhando significados que ultrapassas aqueles imaginados pelo 

seu autor; que as letras ali escritas, em que se fala uma voz homônoma, são tomadas por 

sujeitos que se identificam com as mesmas, validando-as para falar de si. Assim, a canção 

acaba sendo uma forma de encontro. Cristina conclui: 

Mas, sabe o que é engraçado? Engraçado é que não lembro. Por isso que 

estou dizendo, você tocou. Foi uma formação – eu não sei se você tinha essa 
intenção – que eu não esperava que fosse algo tão profunda. Veja, uma 

música! Gente, é uma coisa impressionante! Por isso que eu digo, foi algo 

inovador. (APÊNDICE B NARRATIVA 005) 

 

Não me parece estranho o fato dessa participante trazer a questão da formação, pois, 

segundo Silviano Santiago, essa é uma ideia muito própria do século 20 brasileiro. Aliás, 

conforme entrevista publicada no site da UFMG, em que trata da literatura, ele afirma: “Mais 

que um condutor da reflexão, ‘formação’ é um campo semântico: se quiser falar sobre século 

20, seja em qual campo for, você acabará usando esse conceito. A minha tese básica é que 

devemos sair desse paradigma e entrar no paradigma da ‘inserção’”. (RIBEIRO, 2015. Grifos 

do autor). Portanto, a incerteza de Cristina com relação à minha intenção tem fundamento. Ela 

parece perceber que a proposta dos ateliês, para além da formação, conforme tese acima 

citada, era possibilitar a inserção de todas aquelas vozes como legítimas, através de uma 

partilha musical. Tanto é que ao se impressionar com a força das canções (“Veja, uma 

música! Gente, é uma coisa impressionante!”), semelhante a outros colegas, Cristina reforça 

que o trabalho com a música suaviza a liberação das questões e possibilita ao sujeito 

reconstruir e ressignificar memórias silenciadas e, assim, inserir-se na sociedade, fazer-se na 

história da sua nação. Quem sabe aí não esteja o algo inovador a que ela se refere?  

Rute, outra participante do processo, também comunga com os aspectos acima 

destacados, argumentando ter sido um trabalho diferente e que, de certa forma, foi 

surpreendida pela potência das canções, uma vez que essas lhe levaram a rememorar coisas 

que havia esquecido, mas, principalmente, por terem lhe despertado o desejo de romper 

limites. E conclui:  

Através das canções, fui buscar coisas boas que eu tinha esquecido e também 
foi despertado o espírito de querer fazer mais, de ser desafiada e tentar 

ultrapassar o limite que me foi imposto. Esse espírito estava adormecido. 

Nesse sentido, me senti libertada. Foi libertador, também, dizer aos meus 
colegas quem eu sou. (APÊNDICE B: NARRATIVA 008) 
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Quando Rute revela que se sentiu libertada ao dizer aos colegas “quem eu sou”, 

reafirma o propósito da inserção das diferentes vozes, já discutido na fala de Cristina. Tendo 

em vista o painel de argumentos que emergem nas narrativas, reafirmando a potência da 

canção em produzir marcas escritas e reescritas nas histórias de tantas vozes, vale destacar 

mais uma: a de Clara, uma vez que esta, também, considera mobilizadora a proposta de 

trabalhar com as canções. Para ela, construir a trilha sonora da sua história foi algo revelador, 

mesmo tendo feito terapia durante muitos anos. E acrescenta: “Na verdade, não tenho 

dificuldades para falar sobre minhas questões, mas acho que a música foi uma forma suave de 

você trazer todas essas coisas”(APÊNDICE B: NARRATIVA 010). Seguindo esse mesmo 

raciocínio, Maria defende que pela canção é mais fácil traduzir-se. “Para falar de mim, preciso 

de um instrumento. E a música foi um instrumento super bacana, de tradução mesmo daquilo 

que se sente” (APÊNDICE B: NARRATIVA 007), argumenta.  

Por fim, quero ressaltar que as diversas narrativas dialogam, de certa maneira, com 

alguns dos autores que contribuíram com este trabalho. Quando Maria diz que pela canção é 

mais fácil traduzir-se e Davi argumenta que as músicas contam muito do sujeito e o faz 

entender a vida, por exemplo, percebo uma articulação com a discussão feita por Arfuch 

(2012), a respeito das obras que possibilitam uma abertura interpretativa e crítica, com relação 

à vida como um valor. Outra relação possível é com a ideia da canção como dispositivo. Nas 

narrativas da Cristina, da Rute, da Clara e do próprio Davi, a canção aparece como 

disparadora de um desejo, ou seja, torna-se capaz de “capturar e assegurar os gestos, as 

condutas, as opiniões e os discursos” (AGAMBEN, 2009, p.40) dos participantes. Para não 

ser repetitivo, limito-me a fazer essas associações, muito embora outras tantas possam ser 

ventiladas. Portanto, ao analisar as narrativas que compõem esta pesquisa, arrisco-me a dizer 

que, se Há palavras que nos beijam / Como se tivessem bocas, (MARIZA, 2006) como canta 

a fadista portuguesa, há canções que nos beijam como se tivessem bocas, invadindo a nossa 

intimidade e abrindo caminho para novas leituras e outras escritas de si. 

 

3.3.3.2. A cada dia um bocado de história 

Muito embora o mosaico de vozes construído ao longo deste capítulo me pareça 

suficiente para firmar a metodologia proposta como um caminho para que vozes sejam 

encenadas, quero ampliá-lo trazendo outras narrativas dos participantes, desta vez sobre o 

impacto do trabalho dos ateliês na instituição. Quanto a esse ponto, a maioria dos membros da 

equipe parece mais cautelosa. Regina é a mais entusiasmada, pois, segundo ela, o grupo 
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estava em um “[...] momento de muita fragilidade, as pessoas estavam em um momento de 

muito cuidado, todos falando em monossílabo para o outro não interpretar que era pessoal”, e 

os ateliês possibilitaram uma abertura para o acolhimento, fortalecendo laços. E conclui: 

“Acho que houve uma partilha, mesmo. Com relação à questão do julgamento, serviu muito”. 

(APÊNDICE B: NARRATIVA 006) 

Retomo a ideia da inserção. O impacto do trabalho não era o de trazer grandes 

transformações institucionais, mas mostrar que ali, para além do trabalhador, há sujeitos com 

muitas histórias de vida guardadas. Ou seja, as vozes silenciadas deveriam ser trazidas ao 

público pelas canções, partilhando diferenças, potencialidades e experiências. A avaliação de 

Regina, parece-me, vai nessa direção. O mesmo acontece na reflexão que Cristina faz. Diz 

ela: “Então, eu acho que a importância dos ateliês foi muito isso, de as pessoas perceberem as 

suas diferenças. Mas, também, saber: eu tenho potencialidades, mas o outro também tem” 

(APÊNDICE B: NARRATIVA 006). Ao dialogar com a fala da colega, Cristina explicita o 

que interessa para esse trabalho: ao partilhar canções e histórias os sujeitos se percebem e 

passam a construir outras subjetividades, sem medo de saber quem somos na escuridão, como 

diz a música interpretada por Maria Bethânia (2006).  

Portanto, como diz Clara, compartilhando das narrativas dos seus pares, “O que 

favorece é o fato de você conhecer um pouco mais o outro e ter um pouco mais de compaixão 

ou de benevolência em algumas situações. E isso aconteceu” (APÊNDICE B: NARRATIVA 

010), garante. A sua afirmação se sustenta no retorno que tem tido de alguns colegas, com 

relação à sua forma de ser. Um desses feedbacks é dado por Maria, quando diz: “Eu acho que 

as pessoas aproveitaram, um pouco, para se verem, sim. [...]. Aí eu falo muito de mim. Eu 

consigo ver um colega, por exemplo, Clara, de uma outra perspectiva, a partir desse trabalho” 

(APÊNDICE B: NARRATIVA 007).  Assim, falar pelas canções é produzir deslocamentos de 

imagens afixas sobre o outro, trazer histórias que não eram reveladas, produzir memórias. 

Aquele sujeito que era só um trabalhador aparece numa dimensão muito mais humana, 

polimorfa. Esse, sem dúvida, é um dos elementos políticos deste trabalho.  

Para fechar este mosaico de vozes, retomo a narrativa do Davi. Embora ressalte que 

não dispõe de muitos elementos para fazer uma avaliação mais aprofundada, ele diz não 

perceber grandes transformações, mas indícios de mudança, alguns avanços. Com cautela, 

argumenta: 

[...] acho que o grupo, em algum grau, já se revela um pouquinho mais 
tolerante para além do discurso, porque no discurso todo mundo tem isso 

muito bem incorporado. Trabalhar com as diferenças, construir 

coletivamente, isso do ponto de vista retórico é muito claro em todo mundo. 
Mas, nas relações factíveis é que vai revelando o quanto distante estamos 
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entre o que dizemos e o que fazemos. E aqui, não. Claro, o grupo é pequeno, 

mas vejo indícios disso. O trabalho do ateliê é citado em muitas ações que a 

gente tem feito aqui. Pra mim, é um outro indicativo de que aquela ação 
continua. Continua em um outro lugar, né? Não daquele jeito que fizemos 

juntos, mas continua reverberando nas pessoas. (APÊNDICE B: 

NARRATIVA 009) 

 

Ao analisar o argumento do Davi, destaco que a sua percepção de que o grupo vem se 

revelando “um pouquinho mais tolerante” não é o que mais interessa a esta pesquisa, mesmo 

porque a tolerância pode ser um meio pelo qual as pessoas se mantenham nas suas diferenças. 

O que mais interessa aqui é saber que a ação continua. Lembro-me, agora, de Manuel Milho, 

personagem criado por José Saramago, que costumava contar suas histórias por etapas, 

postergando sempre o fim da narrativa. Numa determinada passagem, ao ouvir o protesto de 

José Pequeno, outro personagem do romance, o contador emenda: “Cada dia é um bocado de 

história, ninguém a pode contar toda” (SARAMAGO, 1992, p.262).  Portanto, se a instituição 

abriga muitas histórias, não dá para que todas sejam contadas em um só trabalho. Ainda que 

seja a de uma pessoa, apenas, não dá para contar toda ela em alguns ateliês. Daí a grande 

notícia: a ação continua reverberando, ainda que em outro lugar.  

Considerando esse amplo painel avaliativo, memorial de partilhas musicais, sou 

levado a concluir que o maior impacto, causado pelos ateliês, foi, exatamente, aquilo que foi 

construído naquele espaço biográfico, a confiança de cada participante em pode dizer: 

“Janelas se abrem ao negro do mundo lunar / Mas eu não me acho perdido” (NASCIMENTO, 

1970). Portanto, a instituição é impactada no momento em que aquelas vozes se deixam 

conhecer, assumindo suas histórias e construindo novas memórias. Naquele espaço, as 

canções criaram possibilidades diversas para os sujeitos ressignificarem suas histórias, 

ofereceram-lhes palavras de amor e de esperança e construíram viagens por lugares tão 

conhecidos e, ao mesmo tempo, tão estranhos, numa partilha de encontros.  

Por fim, apropriando-me da epígrafe deste capítulo, arrisco-me a dizer que os ateliês 

de performances biográficas extraíram “do restrito infinito dos entrechos possíveis uma 

história sem par”, através do delírio combinatório entre narrativas e canções, e parecem ter 

produzido o que o poeta chama de “gozo fabuloso”. Assim, retomando Leminski, questiono: 

“Fábulas, canções, que seria de nós sem essas misteriosas entidades?” (LEMINSKI. 2004, 

p.13). Portanto, defendo que as fábulas biográficas, ali construídas, a partir das canções, 

colocaram os sujeitos participantes em outro lugar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ah, menina... com a música, eu vou cada hora pra um lugar 
estranho, é tão mágico, tão perigoso, tão delicioso. São 

milhares de paraísos e infernos, mas é bom. Eu costumo dizer 

que sou uma mulher de sessenta e oito anos, não sou mais 
menina e tal, mas quando eu canto, tenho a idade que nasci. Eu 

namoro, digo tudo que eu tenho vontade, viajo pra Paris, vou 

pra Santo Amaro. A música permite que você viaje, se 
transporte. 

Maria Bethânia, 2015 

 

Penso que o texto dito por Maria Bethânia parece sintetizar as discussões feitas ao 

longo dos três capítulos que compõem este trabalho. No primeiro deles, ao debruçar-me no 

patamar das canções do alto-falante A Voz do Povo, revisitei a memória do rádio e a minha 

terra, mais especificamente a “praça dos convites”, local onde os jovens inhambupenses se 

encontravam para sonhar, inventar, trocar experiências, lamentar as dores amorosas e 

amenizar o peso da existência ao se deixarem elevar pelo repertório saído do casulo sonoro de 

Chiquinho Guedes. Foi transformador rever tudo aquilo, perceber a fala emocionada dos ex-

locutores, mas, ao mesmo tempo, carregada de fragmentos importantes de um determinado 

contexto político, social e cultural daquele lugar e, consequentemente, do Brasil. Foi 

comovente refazer a imagem de Chiquinho Guedes, ressaltando o seu talento de agitador 

cultural, o seu amor pela arte e a sua fé em transformar a vida de uma pequena cidade através 

do cinema e, acima de tudo, da canção, dando voz ao seu povo. Foi gratificante homenageá-lo 

e, dessa forma, agradecer a sua generosidade para com Inhambupe, uma vez que não alimenta 

ressentimentos pelo fato de ser um ilustre desconhecido para as gerações atuais. Foi, também, 

confortante compreender o fato de a canção brasileira, ao deixar-se usar pelos mecanismos da 

indústria cultural, permitir-se ser, também, um meio de diversão. Agregando influências das 

mais diversas, tornou-se um campo híbrido, capaz de contribuir para a construção de uma 

identidade sonora, de colocar o país em pé de igualdade com o mundo e de produzir um 

pensamento poético de cunho filosófico e político.  

No segundo capítulo, viajei pelo Mar Noturno. Ao mergulhar nesse mar, resgatei 

canções e recolhi registros de memórias que possibilitaram produzir uma performance 

narrativa e musical da minha própria história. Na relação com esse material, recompus amores 

e afetos, assumi as minhas fatalidades, reverenciei imagens, reinventei-me. Ainda nessa 

viagem, além de ancorar em portos, até certo ponto, conhecidos, construí outros: o sangue 

cigano, herdado da mãe, transformou-se em cais seguro para restabelecer forças, quando a 
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missão parecia ir além do limite imaginado; a fada madrinha transformou-se em plataforma de 

afeto, capaz de inspirar e produzir beleza às histórias, aos sonhos, às canções; a terra natal 

renasceu como fonte inesgotável de aprendizagem e poesia, de experiência com a vida, com 

as ruas e com as canções. Por fim, uma epifania: a imagem do duplo do pai músico, cantor, 

artista. Assim, às vezes mergulhando e outras ancorando, as canções foram se constituindo 

trilha sonora dessa viagem e disparando novos processos de subjetivações que ainda 

reverberam, exigindo reelaborações emocionais contínuas.  

Por fim, o último capítulo. Propor uma metodologia de trabalho, a partir da canção, 

parecia-me, a princípio, fácil. Entretanto, ao realizar a experiência dos ateliês e ver os seus 

participantes produzirem interpretações singulares para um repertório musical que, até aquele 

momento, parecia adormecido e, ao mesmo tempo, absolutamente compreendido por mim, 

deparo-me com uma nova demanda que me obrigou a buscar outros referenciais teóricos e a 

produzir outras compreensões sobre a vida e sobre o próprio processo não só de formação, 

mas de inserção do profissional na sua história, na sua memória. Nessa experiência, ao 

possibilitarem, como diz Maria Bethânia, viagens por lugares estranhos, mágicos, perigosos, 

deliciosos e visitas a paraísos e infernos, vi as canções ganharem força, indo além da condição 

de meros registros de momentos. Durante os ateliês, elas assumiram mesmo os estatutos de 

dispositivo, de blocos de anotações e antibiografias, contribuindo para a produção de novas 

escritas de si ou fábulas biográficas.    

Ressalto que a experiência descrita e analisada no terceiro capítulo não foi 

transformadora tão somente para os participantes dos ateliês, conforme relatos desses. Mas, 

para mim, também, uma vez que, ao deixar-me tocar pelas “entidades misteriosas” que 

formavam as trilhas sonoras surgidas na referida experiência, transportei-me para mundos 

impensáveis, refleti e compreendi, com mais nitidez, os meus papéis de artista e educador; 

redescobri a força poética, política e filosófica das canções brasileiras; desenhei um novo 

espaço biográfico, em que a música passa a ser o ponto de partida para a produção de 

performances biográficas. E tudo isso foi muito bom.  

Por essas razões, compreendo a narrativa de Maria Bethânia, exposta na epígrafe 

dessas considerações finais, como síntese do trabalho e reconheço, como Djavan (1981), que 

Cantar é mover o dom do fundo de uma paixão. Seduzir. Assim, penso ter atingido os 

objetivos propostos neste estudo, uma vez que as reflexões teóricas e o material produzido nas 

atividades práticas, desenvolvidas durante a pesquisa, acredito, demonstraram a força das 

canções em ler e produzir marcas escritas e reescritas nas histórias de tantas vozes. Essa 

discussão, objeto de análise deste trabalho, esteve presente na conceituação do que seria a 
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canção de alto-falante, ampliou-se na descrição analítica do espetáculo autoral Mar Noturno e 

consolidou-se no relato da experiência dos ateliês, em que performances biográficas foram 

produzidas pelas canções populares.                                                                                     

 Para tanto, algumas dificuldades, das mais variadas, foram enfrentadas. Entre elas, a 

de definir um ponto de partida que me permitisse trabalhar com qualquer canção, pois não me 

afinava com a ideia de construir recortes excludentes, que privilegiassem determinados 

compositores, movimentos ou estilos musicais. Nesse conflito, a memória pessoal do alto-

falante tornou-se determinante, ao disparar a alternativa para solução daquela dificuldade. A 

frase de Caetano Veloso (Pelos cinco mil alto-falantes), a metáfora do casulo, desenvolvida 

na canção Borboleta, gravada por Zélia Ducan, e a lembrança da figura generosa de 

Chiquinho Guedes foram fundamentais para que eu pudesse desenvolver uma metodologia 

que agregasse qualquer tipo de canção, independente de época, estilo ou forma. Assim, a 

canção de alto-falante passou a ser o fio condutor e a pesquisa quase ganhou um tom 

autoetnográfico, conforme método proposto por Denise Versiani (2005), muito embora não 

tenha assumido, explicitamente, seus princípios e procedimentos. Entretanto, questionei 

limites de territórios diversos, procurei destacar a força das múltiplas vozes na construção das 

subjetividades e dar a essas o estatuto de ato performático. Esses pontos parecem se 

aproximar da fórmula autoetnográfica, daí a citação do referido método.   

Outra dificuldade foi dar conta do vasto cancioneiro, produzido pelos nossos 

compositores populares. Em razão dos variados recursos tecnológicos existentes tornaram-se 

possível acessar e recuperar quase tudo que foi produzido ao longo das décadas posteriores à 

chegada do rádio e das gravadoras. Se, por um lado, essa possibilidade é facilitadora, por 

outro pode se tornar um estorvo. O fácil acesso à memória musical brasileira, muitas vezes, 

desviava-me da tarefa principal. Incauto, deixava-me encantar e atrair pelas pérolas 

encontradas, passando a buscar, sem limites, novidades. Esses encantamentos costumavam 

demandar tempo, atrasando a minha produção escrita e confundindo o foco do trabalho. Mas, 

a questão principal era como analisar essas canções e como trabalhar a sua potência no âmbito 

dos ateliês. Aí surge Giorgio Agamben, com a noção de dispositivo, e Leonor Arfuck, com a 

noção de antibiografias. Com esses dois conceitos, somados aos estudos de Foucault sobre a 

escrita de si, pude construir leituras das performances produzidas no espaço biográfico dos 

ateliês.  

Quero acrescentar uma dificuldade inicial: lidar com a teoria numa perspectiva de 

narrativa pessoal. Como professor, habituei-me à formalidade acadêmica, mas não sem 

alguma resistência. Conquistar a tonalidade que dominou a escrita deste meu trabalho, não foi 
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fácil. Passei a escrever com mais facilidade quando, em certo momento, construí uma 

analogia: a teoria é uma lanterna indispensável para atravessar o caminho escuro e 

desconhecido. Entretanto, a sua luz só é importante se for para falar do caminho, não da 

lanterna. Assim, fui me sentindo mais seguro em escrever um texto narrativo e pessoal, mas 

sempre atento às armadilhas do narcisismo.  

A imersão nessa pesquisa produziu ganhos. Um deles, certamente, foi a possibilidade 

de colocar em questão o meu fazer artístico e a minha prática pedagógica. Não há dúvidas de 

que saio renovado e, ao mesmo tempo, com muitas questões, é verdade, mas com a clareza de 

que não serei mais o mesmo, tanto no palco como na sala de aula. Não sei se melhor ou pior, 

mas diferente e, acredito, com o desejo de ser mais generoso e de espalhar as canções, para 

que continuem ganhando novos sentidos nas histórias de tantas outras vozes.  

Essa decisão já gerou um novo produto artístico: contar a história de pessoas, através 

de pequenos shows, ilustrando-a com as canções que marcaram suas vidas. Esses shows 

podem ser apresentados em aniversários, homenagens, comemorações diversas, tanto para 

pessoas como para empresas. As apresentações não devem passar de uma hora e quinze 

minutos. Todo o conteúdo do roteiro é transformado em um pequeno livreto, acompanhado 

um CD com as canções que formam a trilha sonora da história apresentada, que é entregue ao 

homenageado. A ideia foi acolhida por algumas pessoas e, em meio à pesquisa, passei a fazer 

várias apresentações dessa natureza. Contudo, como esse tipo de trabalho demanda pesquisa 

biográfica e musical, além da confecção do roteiro, do texto final e da própria apresentação, 

dei-me conta de que tinha uma tese a ser concluída e resolvi parar de oferecer o serviço. 

Contudo, dessas experiências sobrou um material que, a meu ver, pode demandar outro estudo 

a respeito do tema canção-biografia. São histórias e canções que contam de um Brasil diverso 

e paradoxal. Nas histórias veem-se, muitas vezes juntos, o belo e o apático, a riqueza e a 

pobreza, o justo e o injusto, o poético e o cotidiano no seu aspecto mais rude. Nas canções que 

compõem as trilhas sonoras dessas narrativas, uma potência poética e filosófica.  

Outro ganho importante foi poder revisitar a obra e a biografia de tantos compositores 

(Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Gilberto, Chico Buarque, Vinicius 

de Moraes, Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, Tom Jobim, Paulo Cesar Pinheiro, Toquinho, 

Roberto Carlos, Waldick Soriano, Odair José e tantos outros), o que me fez compreender mais 

ainda a força da canção brasileira e como foi importante a minha experiência com o alto-

falante de Chiquinho Guedes. Ao me deparar com esse material, surgiu o desejo de, mais 

adiante, desenvolver um novo projeto: produzir biografias de compositores a partir das suas 

canções, embora não haja, entre eles, consenso se essas têm ou não caráter autobiográfico. 
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Contudo, um leitor mais atento e destituído das amarras da verdade biográfica será capaz de 

perceber o quanto o artista se revela na sua obra. Espero ter coragem para viabilizar esses 

projetos.     

Por último, um achado: a canção de alto-falante está viva. A partir desta pesquisa não 

posso compartilhar do argumento daqueles que anunciam o fim da canção. Durante o tempo 

da pesquisa, compreendi não ser tarefa simples assegurar que a obra de Pixinguinha, de Noel 

Rosa, de Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Chico Buarque, Roberto Carlos ou qualquer outro 

compositor popular não reverbere e não ganhe novos sentidos em outras histórias que estão 

por vir. Mesmo porque, reitero, muitas dessas canções, ao fazerem parte das histórias 

pessoais, integra, também, a trilha sonora de diversas gerações, consequentemente, a história 

do país.  

Além disso, convém destacar novos cancionistas que continuam produzindo obras 

com a mesma força poética e filosófica daquelas compostas no Século XX. Essas obras já 

começam a transformarem-se em fruição e algo mais, lançando outros mundos e produzindo 

subjetividades. Na Bahia, podemos destacar alguns exemplos. Como se não bastassem as 

produções de Luciano Bahia e Alexandre Leão, entre outros, jovens como Giovani Cidreira, 

vencedor do XII Festival de Música da Rádio Educadora, Silvio de Carvalho e as bandas 

Tabuleiro Musiquim e Quarteto de Cinco (representante do Brasil no festival da Yamaha, na 

Coréia), Priscila Magalhães e Jana Vasconcelos, vencedoras do XI Festival de Música da 

Rádio Educadora, são afluentes que continuam desaguando no mar de Caymmi, de João 

Gilberto, de Batatinha, de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de Raul Seixas, de Moraes 

Moreira, de Luiz Caldas, de Carlinhos Brown. Quem acompanha a cena musical baiana pode 

verificar a qualidade poética, filosófica e musical desses jovens compositores.  

Finalizo ressaltando a minha crença: as canções continuarão soltas no ar; o alto-

falante, multiplicando-se em celulares, tabletes, iPod, iPad, continuará sendo o grande casulo, 

capaz de amplificar e fazer voar, cada vez mais longe, uma canção bonita e colorida, para que 

essa encontre outras histórias e, assim, continue produzindo novas subjetividades, novas 

leituras e escritas de si, novas performances biográficas. Pois, como canta Carlinhos Brown 

(2010), enquanto a casa, levando em consideração toda a sua amplitude simbólica, for o 

centro da saudade é pra lá que a gente volta com o samba de verdade.    
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APÊNDICE A – Narrativas dos Ex-Locutores do Serviço de Alto-Falante A Voz Do Povo.  

 

Narrativa 001 –  Chiquinho Guedes. 

 

Local do encontro: Salvador – Bahia  

Data: 29 de setembro de 2012. 

Início: 15 horas                     Término: 17:30 

Transcrição sem cortes: Silvio Carvalho 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: Francisco Guedes de Assis Júnior 

Nome artístico: Chiquinho Guedes 

Idade: 80 anos 

Profissão: Aposentado 

 

LEGENDA:  

SC – Silvio Carvalho  

CG – Chiquinho Guedes 

 

SC – Estou aqui com Francisco Guedes de Assis Junior, conhecido como Chiquinho Guedes, 

criador do Serviço de Alto-falante A Voz do Povo. Em que ano você criou o seu alto-falante? 

CG – Em 1949. 

SC – Foi mesmo? 

CG – É. 

SC – E quando você criou o alto-falante, já tinha outro em Inhambupe? 

CG – Tinha. Tinha A Voz do Rex, que era do Cinema de Otoniel Figueiredo. Quando ele criou 

o cinema, colocou o alto-falante. Eu vim depois. Mas o dele fechou logo.  

SC – Qual era o seu propósito com o alto-falante? 
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CG – O que me incentivou muito foi esse alto-falante de Otoniel Figueiredo. Toda a rapaziada 

da época queria falar no alto-falante. E eu, também, fui falar. E, não sei por que, repercutiu. 

Todo mundo perguntava: quem é esse cara da voz bonita que está falando? E assim eu fiquei 

trabalhando lá, em A Voz do Rex. Isso em 1949. No fim de 49, veio a política. A eleição era 

em 1950 e Tenório, que era prefeito na época, sabido e inteligente, comprou um alto-falante e 

me entregou, me deu de presente. Isso me incentivou e aí eu continuei por muitos anos, 

fazendo escola.  

SC – E foi mesmo. O seu filho foi, aliás, é profissional do rádio, chegando a trabalhar em 

televisão. 

CG – É verdade.  

SC – Chiquinho, como surgiu a ideia de colocar o nome de A voz do povo no seu alto-falante? 

CG – Bom, praticamente, era um serviço de alto-falante que servia à política de Tenório, 

como eu já disse. Foi ele quem me deu o alto-falante. Quanto ao nome, era um nome popular, 

“a voz do povo”. Aí pegou e passou a ser a distração do povo na época.  

SC – Nesse início, o alto-falante dava ao povo a voz, o direito de se expressar? 

CG – Dava, dava (diz isso enfaticamente). Propagandas, que eu não cobrava nada (às vezes 

ganhava um presente, mas não cobrava nada), fazia entrevistas, avisos diversos. Depois, foi 

crescendo e aparecendo a rapaziada querendo falar, inclusive Jorjão, Bonifácio e Carlos, 

irmãos de Jorge, Lino Moura, Cristóvão Barreto, uma infinidade de locutores que teve por lá.  

SC – Eu me lembro de Gustavo, Ubiratan... 

CG – É verdade, esses também foram locutores. 

SC – Mas esse pessoal atuou na década de 1960.  

CG – É. 

SC – Nos anos cinquenta foi você? 

CG – Foi. 

SC – Eu quero saber como você organizava a programação do alto-falante. Tinham programas 

específicos de música, de entrevistas, ou as coisas aconteciam? 

CG – Inicialmente, as coisas aconteciam, depois fui organizando melhor. Eu me baseava pelo 

rádio. Eu escolhia as músicas que estavam no auge, nas rádios, comprava os discos numa loja 

em Salvador e levava as novidades para Inhambupe. As pessoas ficavam na expectativa das 

músicas novas.  

SC – Você se lembra de algum disco desses que, quando chegou lá, foi um grande impacto na 

comunidade? 
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CG – Houve vários. Teve, por exemplo, Jezebel, que não lembro quem cantava. Essa teve um 

grande impacto. Mas teve, também, músicas de Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, que 

estava no auge, Cascatinha e Inhana, com Índia, e do outro lado era Meu primeiro amor. 

SC – E Nelson Gonçalves? 

CG – Ave Maria... Esse era o carro chefe. Tem até uma história gozada, que eu não vou citar 

o nome da pessoa. Estava tocando Meu vício é você e o cara estava paquerando uma moça. 

Geralmente os rapazes de lá casavam com moças de fora. Ela era de fora, estava morando lá, 

e ele estava paquerando ela. Ele então botou essa música, oferecendo a ela. Ele botou por 

causa do título, mas a letra... (risos).  E outra coisa... O alto-falante eu fui, aos poucos, 

organizando. Tinha estúdio, com o lado do operador e o lado do locutor. Outra coisa. Um 

empresário, chamava-se Dr. Gentil, em Alagoinhas, sempre levava artistas para fazer show. 

Quando ele levou Nelson Gonçalves para Alagoinhas, eu fui ver e tentei trazer Nelson para 

Inhambupe. Mas o cachê era muito alto e não deu. Mas trouxe outros, vários.  

SC – Quem mais? 

CG – Orlando Dias, Waldick Soriano... Esses eu levei para Inhambupe. Uma coisa que até 

não acontece. Eu levei um show para Inhambupe, através desse empresário, Dr. Gentil, com a 

orquestra de Raul de Barros, Blecaute, Zé Coió, que era humorista, e umas vedetes. Ninguém 

acreditava. O artista, primeiro, dava um show no cinema, depois ia se apresentar no baile. 

Outro fato interessante: Trio Nordestino! Eles estavam começando quando estiveram em 

Inhambupe. Foi um empresário lá e me ofereceu e eu aceitei. Eu aceitava tudo, fosse bom, 

fosse ruim, chegava lá e eu botava no cinema. E o Trio Nordestino ninguém conhecia. O show 

teve pouca gente, muito pouca gente, foi um fracasso de público. Quando terminou o show, 

no outro dia, foi uma repercussão, porque eles fizeram sucesso enorme. Eles sempre foram 

muito bons. Aí, todo mundo: “Rapaz, teve um trio aí, muito bom, eles não vão voltar?” E aí 

eu falei com eles e, no outro dia, fizemos outro show e, aí, lotou. Foi a partir daí que começou 

a amizade do Trio Nordestino com Inhambupe e comigo. Tem outro fato interessante. Era 

uma orquestra mexicana e o palco não era muito bom. Eu, pra dar um aspecto melhor, pedi 

emprestado, a dona Chiquita, que tomava conta da igreja, o tapete da igreja pra botar no 

palco. Quando começou o show, o padre chegou para tomar o tapete. E eu disse: “Agora, não. 

O senhor espere terminar”. Ele levou até polícia.  

SC – Chiquinho, o que mais tocava nos anos 50? 

CG – Nelson Gonçalves, Carlos Galhardo, os sambas canções de dor de cotovelo, tudo, tudo... 

Angela Maria, Carmélia Alves, Emilinha Borba, Nora Ney, Jorge Goulart... 

SC – Quando chegou o movimento da Bossa Nova, como foi isso? Você tocava João 

Gilberto, Tom Jobim? 

CG – Tocava, tocava, principalmente a primeira música dele, que eu não lembro agora... 

SC – Chega de Saudade? 

CG – Isso, Chega de Saudade, de João Gilberto. Da bossa nova era a que mais tocava.  
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SC – Mas, você colocava a música de João Gilberto porque havia pedidos ou você mesmo 

botava pra tocar, pelo fato de ser uma novidade? 

CG – Eu levava porque era novidade. Toda novidade eu levava pra lá. Eu fiz até programas de 

auditório, copiando os programas de televisão. Isso já foi no Clube, quando eu fui presidente. 

Luiz Gonzaga, eu levei duas vezes a Inhambupe. Uma... Ah, interessante. A primeira vez foi 

uma coincidência. Ele vinha de Cipó e o carro quebrou. Ele era muito amigo da tia de Rosália 

(mulher de Chiquinho) e aí foi para Inhambupe, que era a cidade mais próxima, procurar a 

pensão de dona Pomba (sogra de Chiquinho). Lá, procurou saber se tinha cinema. Eu já tinha 

o cinema, mas não tinha palco. Ele disse: “Vamos organizar um show pra hoje à noite”.  Eu 

disse: “Oh!!!”. Luiz Gonzaga, né? Eu disse: “Mas o cinema não tem palco”. Ele disse: “Não 

tem problema, arranje uma mesa e bote lá que eu faço o show na mesa”. Tomei a mesa do 

Dínamo (time de futebol local), que era uma mesa grande, e fiz da mesa o palco. E ele cantou 

em cima dessa mesa. Tinha um anãozinho, que era um companheiro dele, e um outro.  

SC – Em sua opinião, o que representou o alto-falante para Inhambupe? 

CG – Primeiramente, representava diversão. Não deixava de ser um órgão educativo, porque 

divulgava muita coisa, muita gente ia pra lá falar... Inclusive quero citar a campanha do 

Colégio Dr. Luiz Coelho. A campanha foi feita lá, no Serviço de alto-falante A voz do Povo.  

SC – Como foi a repercussão, no alto-falante, da chegada de Roberto Carlos com a jovem 

guarda? 

CG – Foi muito boa. Mas teve uma reclamação. Havia uma música que repetia muito “meu 

bem, meu bem”. Seu Pedrito um dia me disse: “Chiquinho, que música chata é essa que fica 

repetindo “meu bem, meu bem, meu bem”? Não confirmo, mas acho que era uma gravação de 

Ronnie Von. Uma outra coisa. O alto-falante começou com uma só boca (corneta). Depois 

colocamos mais três: uma no poste próximo ao bar de dona Filinha, outra na Rua do Fogo e 

outra na Rua da Gamaleira.  

SC – Então, atingia quase que a cidade toda, na época. 

CG – Era, eu fiz justamente para isso. Depois mais uma boca na Rua da Cidade, outra no 

Comércio... Na verdade, A Voz do Povo era ouvida por, praticamente, toda a área urbana.    

SC – Você acha que havia alguma competição com o rádio? Diminuiu o prestígio do alto-

falante quando o rádio se popularizou mais? 

CG – Não havia competição com o rádio. Inclusive, em 1958, eu transmiti o jogo que o Brasil 

foi campeão. Botei o microfone lá, era um rádio velho, grande... Naquele tempo, também, era 

difícil as pessoas terem rádio. E nesse dia, eu que não bebo, me embebedei. Saiu todo mundo 

fazendo farra, o prefeito era Zé Nena... 

SC – Chiquinho, as músicas que tocavam no rádio influenciavam o que tocava no alto-

falante? 
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CG – Ah, claro. Eu me baseava pelo rádio, né? Eu ouvia o rádio e escolhia as músicas e ia 

comprar.  

SC – Vou dar alguns nomes. Adilson Ramos? 

CG – Tocava. 

SC – Miltinho? 

CG – Ah, tocava. Até hoje eu gosto das músicas de Miltinho. Tinha, também, Anísio Silva.  

SC – E as mulheres? 

CG – Angela Maria era a principal. 

CS – E Dalva de Oliveira. 

CG – Dalva de Oliveira, também, era muito tocada. 

SC – Você acha que a população gostava mais de que tipo de música?  

CG – Eram as de dor de cotovelo. O repertorio romântico popular era o carro-chefe. 

Principalmente as de Nelson Gonçalves. Emilinha Borba era na época de carnaval. As 

marchinhas. Na época de carnaval eu comprava todos os discos.  

SC – Como você dividia a programação? 

CG – Agora, no período de carnaval, eram as músicas de carnaval; no de São João, forró; no 

resto do ano eram os boleros, os sambas-canções...  Toquei muito o Bienvenido Granda. 

SC – Bolerista dos anos cinquenta. Ele é cubano, radicado no México. Ah, tinha esse negócio 

de pedir música. Como era isso? 

CG – Ah, era... Era o “presente sonoro”.  

SC – Como era esse negócio de “presente sonoro”? 

CG – As pessoas ofereciam o “presente sonoro”. Às vezes era por ser aniversário, outras 

vezes era a paquera. “Ouça esse presente sonoro, dedicado, especialmente, a você”.  

SC – Você recebeu alguma queixa por causa do alto-falante? 

CG – Não. Só uma vez, quando Anísio criou um meio do alto-falante entrar no rádio. Ele era 

um técnico de eletrônica. Quando chegou em Inhambupe, se envolveu com a turma toda.  E 

um senhor da cidade estava ouvindo o rádio e, de repente, entrou a voz do locutor do alto-

falante. O senhor veio reclamar. Mas, foi só essa vez. 

SC – O som alto das cornetas não incomodava? 

CG – É isso que eu digo, rapaz. Não incomodava, não. Certa vez, um senhor estava doente, 

que eu não sabia, e disseram para ele falar comigo, me pedir para desligar o alto-falante. Mas, 

ele falou: “Deixe, deixe, não tá incomodando, não”. Ah, tinha outra coisa: as notas de 
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falecimento. No dia do falecimento de alguém o alto-falante tinha que parar. Só ligava para 

dar a nota de falecimento e pronto, não ligava mais.  

SC – Além do alto-falante, você também foi dono do cinema, onde também o alto-falante 

tocava músicas. 

CG – No cinema, antes de começar a projeção, eu ficava tocando músicas. Tinha também o 

prefixo, antes de começar a projeção. Era o Barril de Choppe.
161

 A Voz do Povo teve vários 

prefixos. No início eram os “dobrados”.
162

 Depois, ficou o Petit Fleur. Eu gostava muito de 

inovar, de mudar as coisas, não ficar só naquilo... 

SC – Eu acho que você, em Inhambupe, foi um criador, um agitador cultural. E com a 

chegada da televisão, como ficou o cinema? 

CG – Ah, acabou. Foi diminuindo, diminuindo... E tinham, ainda, aqueles que iam pra porta 

do cinema fazer gozação. Ficavam na porta até a hora de começa a projeção do filme. Quando 

ia começar os filmes, eles dizem: “Bom, agora vou embora, vou assistir minha novela”. E aí 

foi definhando, definhando... E o cinema caiu, mesmo.  

SC – Pois é, Chiquinho. Eu fico muito agradecido a você, não apenas por estarmos aqui 

conversando, mas por tudo o que você fez em Inhambupe e por Inhambupe.  

CG – Eu que agradeço e sempre me lembro de você, porque é único que reconhece as coisas. 

E gosta, também, de patrocinar, como aquele São João que você faz. Como é o nome? Ah, A 

Concertina.  

SC – E sobre os festivais de música dos anos de 1960? As músicas dos festivais, como as de 

Geraldo Vandré, eram solicitadas? As chamadas músicas de protesto eram pedidas? 

CG – Não. Ninguém se interessa muito, não.  

SC – E a música do Caetano, “Caminhando contra o vento...” e a do Chico, A Banda? 

CG – Essas tocavam. Eram sucessos, né? O que era sucesso nacional a gente tinha que tocar.  

SC – E Roberto Carlos, nos anos sessenta? 

CG – Assim como Nelson Gonçalves nos anos 50, Roberto Carlos dominou nos anos 60. 

SC – Muito obrigado, Chiquinho. 

CG – De nada. Você é amigo. 

 

 

                                                             
161 Barril de Chopp, autoria de L. Brown, W. A. Timm e J. Vejvoda. Gravada por Altamiro Carrilho em 1962.  
162 “Dobrado” é o gênero musical mais identificado com a Banda de Música, derivado das marchas militares.  No 

Brasil, segundo alguns estudos, surgiu o chamado "Dobrado Sinfônico", um tipo de peça escrita para bandas de 

música e bandas sinfônicas, bem mais trabalhado que os dobrados comuns. 
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Narrativa 002 – Jacques de Beauvoir. 

 

Local do encontro: Salvador – Bahia  

Data: 30 de setembro de 2012. 

Início: 14 horas                     Término: 16:00 

Transcrição sem cortes: Silvio Carvalho 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: Jacques Silva 

Nome artístico: Jacques de Beauvoir 

Idade: Não informou 

Profissão: Jornalista 

 

LEGENDA:  

SC – Silvio Carvalho  

JB – Jacques de Beauvoir 

 

SC – Conversando do Jorge Pacoa e Chiquinho Guedes, perguntei-lhes se havia, além da 

programação musical, momentos para notícias, comentários sobre música, filmes, etc. Eles 

me disseram que sim. Fernando Oliveira fazia um noticiário, onde lia as principais notícias 

publicadas no jornal A Tarde, e você fazia comentários e críticas dos filmes em cartaz.  

JB – É verdade. Tinha um momento chamado “Pausa pra... não sei o quê”, não lembro. 

Primeiro se apresentava o Trio Jota, um grupo de rapazes que cantavam ao vivo, e logo depois 

eu fazia o comentário. Mas era assim: eu escrevia o texto e esse era colocado na tabela de 

propaganda, que ficava ali no abrigo e em outros pontos, junto com as fotos do filme e os 

cartazes. Esse texto que era colocado na tabela, eu escrevia na máquina, às vezes, à mão, 

mesmo. Era esse texto que eu lia no alto-falante. Como a letra era pequena e muita gente não 

sabia ler, eu falava o texto no alto-falante nesse espaço, que agora não consigo lembrar o 

nome. 

SC – Isso é importante, principalmente em uma cidade onde existia, na época, um número 

significativo de analfabetos. As pessoas eram pouco informadas e a grande maioria não tinha 

televisão e o rádio... 
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JB – O rádio, pra você ter ideia, na rua em que eu morava só tinha lá em casa. Todo mundo ia 

ouvir A hora do Brasil, O direito de nascer... Era um monte de gente na sala pra ouvir aquilo. 

SC – Pois é, diante disso você oferecer, além das músicas, notícias nacionais e crítica de 

cinema parece-me algo interessante.  

JB – Porque eu tinha um know-how. Eu fazia coleção de Cinelândia e Filmelândia, duas 

revistas que me informavam tudo de cinema. Além disso, Chiquinho me dava as negativas 

dos filmes, aqueles pedaços que sobravam quando emendavam as fitas. Tinha, também, um 

menino lá (em Inhambupe), eram três irmãos, que tinha uma maquininha que o mais velho, 

que era muito inteligente, fez e projetava na tela. Só projetava, não tinha som. Eles cobravam 

para as pessoas assistirem. Apresentavam os atores e, às vezes, fitas que eles faziam.  

 SC – Já foi comentado, em conversa que tive com um dos ex-locutores, que a população 

gostava da música romântica por falta de informação ou alienação. O que você acha disso? 

JB – Na verdade, não chegavam as informações. Você ouvia, durante meses, as mesmas 

músicas. Só depois é que Chiquinho começou a fazer intercâmbio com algumas gravadoras, 

rádios, e começou a trazer outros discos. Inclusive, discos americanos. Eu tinha muitos 

“bolachões” (disco de vinil, LP) porque ele me dava, pois ninguém ouvia Ella Fritzgerald, 

Sara Vougue... Queriam ouvir Nelson Gonçalves, Angela Maria, esse pessoal, porque, 

também, gerava algum dinheiro para o alto-falante por causa dos “presentes sonoros”. No 

final do ano, em Natal, os locutores ganhavam um dinheirinho... O que tinha de música 

oferecida... Fulano oferece a cicrano, apaixonadamente... Aquelas pessoas que estavam 

paquerando ou que já estavam apaixonadas. 

SC – Você acha que a população era alienada? 

JB – Não, não tinha esse clima de alienação. Apesar de ter uma escala social, onde só iam ao 

cinema as pessoas que tinha um nível financeiro melhor. Veja, o cinema por exemplo. Quem 

é, hoje, jovem sai de sua casa para ver filme de Vittorio De Sica? Esse cinema italiano,em 

Inhambupe, foi mostrado à exaustão. Ladrões de Bicicletas... tudo isso eu vi lá no Cine São 

Francisco. Os filmes mexicanos, que eram muito famosos na época, iam todos pra lá. Maria 

Antonieta Pontes (não consegui localizar nenhuma referência sobre essa artista), Libertat 

Lamarque (cantora argentina, foi, também, atriz de cinema e televisão. Fez muito sucesso nas 

décadas de 1940/50. Cf. < http://memorialdafama.com/biografiasJL/LibertadLamarque.html>. 

Acesso em: 5.mar.2013), que eram todas cantoras famosas internacionalmente. E tinha o que 

a gente chamava de short. Shorts eram pequenos documentários, com uma duração de mais 

ou menos quinze minutos, sobre música e outras temáticas de interesse da época, vindos dos 

Estados Unidos, já traduzidos. Sem contar os filmes americanos. Jezebel, com Betty Davis. 

Todo mundo sabia quem era Betty Davis. Esses filmes todos passavam lá. Eram colocados os 

cartazes, fotos do filme. Ainda tinha uma coisa: um dos cartazes saia de porta em porta. As 

pessoas ficavam nas janelas, à tarde, e quando a rapaz passava com o cartaz, diziam: “Traga 

aqui o cartaz para eu ver qual é o filme. Ah, é com essa atriz, eu vou”. Sophia Loren, início de 

carreira, era a preferida. Sem contar os bang-bang, Tarzan... E tinha os seriados. Seriados de 

Zorro, etc. 

http://memorialdafama.com/biografiasJL/LibertadLamarque.html
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SC – Essa memória é sua, em razão da sua paixão pelo cinema, ou da população como um 

todo? 

JB – Não, da população não é não. A minha paixão pelo cinema. Na minha turma, por 

exemplo, nem todos iam ao cinema. Alguns iam uma vez ou outra. As pessoas de mais idade 

é que iam por causa dos atores e atrizes. Quando era filme de guerra, iam muitos homens. No 

cinema de Toinho, famílias pagavam por mês. Lá em casa, por exemplo, se pagava por mês. 

Iam todos os dez. (Os pais e mais os oito filhos). Tinha fila inteira, só pra família. Histórias 

tão fantásticas.  

SC – É que eu fiquei impressionado pelo comentário de um dos ex-locutores. Se as músicas 

que tocavam no alto-falante eram as mesmas que tocavam no rádio, como dizer que o gosto 

pelo romantismo era alienação? A questão foi colocada pelo fato de ter ser questionado se as 

músicas dos chamados compositores intelectualizados (Caetano, Chico, Gilberto Gil...), 

mesmo sendo muito tocadas no rádio, não eram tocadas em A Voz do Povo.  

JB – É, não eram tocadas. As pessoas que vinham para cá (Salvador) e que voltavam pra lá 

(Inhambupe) eram as que ouviam e pediam essas canções. Praticamente, eu era a única pessoa 

que tinha essas músicas. (Jacque voltou a morar em Inhambupe de 1962 a 1969/70). Músicas 

dos Beatles... As pessoas, normalmente, não ouviam essas músicas.  

SC – Então, você é quem gostava de cinema. Era uma coisa muito sua.  

JB – O cinema era a única diversão, mas tinha curso de teatro, também. Esporadicamente, 

acontecia alguma coisa.  

SC – Então, o forte do alto-falante era a música romântica. 

JB – Era a música romântica. E por quê? Você tem que pensar nisso. Os anos cinquenta foi 

um período totalmente romântico. Acabou a guerra. A gente copiava muito os Estados 

Unidos, os filmes que vinha de lá, aquelas histórias de amor. Eles passavam essas coisas pra 

gente. Muitos cantores faziam versões das canções americanas. Diana, por exemplo, vem da 

música americana, era uma versão. 

SC – Mas, essa coisa dos compositores intelectuais? Chiquinho até me disse que Chega de 

Saudade tocou bastante, que A Banda, de Chico Buarque, também tocou... Mas... 

JB – É, não tocavam. Não tinha esse negócio... O show de Elizete Cardoso foi lotado. Ela foi 

acompanhada por uma orquestra famosa, que eu não lembro o nome, e chegou a cantar 

músicas ligadas à bossa nova. Ela cantou lá em Inhambupe, bonita, elegante, maravilhosa.  

SC – Até a própria Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, não foi tão tocada.  

JB – Não, não foi. Porque, era assim. Os movimentos musicais dos anos 60... Era uma coisa 

totalmente diferente do que se via, rompeu com muita coisa. Então, esses movimentos não 

tinham como chegar lá a Inhambupe. Era uma sociedade bastante conservadora, em tudo.  

SC – Mas, o romantismo...  
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JB – É, os anos cinquenta foi aquela coisa romântica. Lembro das pessoas que estudavam 

aqui, em Salvador, chegando de férias. Iam lá pra casa, com aqueles vestidos volantes, 

animadas... Aquela casa grande, com quintal, muitas frutas. Todas diziam: “vamos chupar 

caju”. O sol e elas ali com aquelas roupas... É uma coisa que ficou na minha cabeça. E elas 

falando das coisas daqui de Salvador e eu ali no meio. Eu gostava de ficar no meio, meus 

colegas não gostavam de ficar naquele meio. Eu gostava. Me lembro das roupas que as 

meninas vestiam, do que elas gostavam de ouvir, dos discos que elas gostavam. Porque os 

discos que tinham lá em casa eram os mesmos a vida toda. Agora, elas faziam festas com 

aquelas músicas. Eu ganhava dinheiro para dar corda na vitrola. Eu sei que dançavam lá em 

casa das cinco às sete da noite. Os casais todos, regados a refresco.  

SC – Mas você, também, foi responsável por uma forma de alto-falante particular, que foi a 

sua radiola.  

JB – É, foi uma espécie de revolução. (risos). E depois também a minha forma de me vestir. E 

as pessoas não reagiam, não. Ninguém dizia nada.  

SC – As pessoas que circulavam ao seu redor foram formando um outro gosto musical,  

também? A princípio, o gosto musical foi formado pelo alto-falante, mas depois você traz um 

repertório. A sua casa, por conta da radiola, passa a ser ponto de encontro?   

JB – É verdade. A radiola grande, de dez elepês, comprei depois. A gente fazia, com ela, 

festas lá em casa. As festas na casa de Tonita eram feitas com o alto-falante. Ela tinha uma 

sala grande e aí inventavam que ela corrompia os jovens, por ter um caso com homem casado. 

Então, ela acabou com as festinhas maravilhosas. Aí Maria Maia começou a fazer na casa 

dela. Fazia lá e todo mundo ia. Isso é demais.  

SC – Fico imaginando Tonita... 

JB – Eu achava ela maravilhosa. Para mim, era uma atriz. Como eu ouvia meus irmãos 

falando tudo aquilo que diziam dela, de amante, de tudo.. Quando eu ia à casa dela, ela era tão 

gentil... O fundo da casa dela era deslumbrante.  

SC – Jorge me disse uma coisa que a música que mais tocou em Inhambupe, na época dele, 

segunda metade da década de 60, foi uma música de Agnaldo Timóteo, chamada O Grito. 

JB – É, foi. E eu acho quem deu esse disco pra eles foi aquele rapaz que foi marido de Diná, 

esqueço o nome dele (o nome do sujeito é Raimundo, mas Jacques não lembrou). Ele tinha 

toda coleção de Agnaldo Timóteo. Eu jogava baralho com ele, Lino... Tenho certeza que foi 

ele quem deu.  

(Silvio interpreta a letra da canção, O Grito, levantando a questão do amor). 

JB – Como sempre foi nos Estados Unidos, na Europa e aqui, as aparências enganam. Porque 

se ouviam histórias subliminares de gente que saltou o muro, que foi fazer não sei o quê... 

Tinham essas coisas 

SC – Esse grito não seria uma projeção de uma fantasia reprimida? 
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JB – Exatamente. Todo mundo ia pra casa de Tonita sabendo dessas coisas. Mas era a 

sociedade que ia. Não era uma espécie de Bataclan, não. (Refere-se ao famoso cabaré da obra 

de Jorge Amado, Grabiela).  

SC – Jorge Pacoa me disse que ninguém discutia música e cinema no ginásio.  

JB – O ginásio ficou muito careta depois de um certo tempo. Logo quando ele abriu não tinha 

gente muito jovem, de doze, treze anos. Foram as pessoas mais velhas, que não tiveram 

chances de estudar, que fizeram exame de admissão. Depois que o Pe Edson entrou, tomou 

um caráter meio moralista, por causa da coisa da religião. Os alunos tinham que ir para missa 

todo o final de semana, essas coisas todas. Isso não tinha no começo.  

SC – Isso me interessou por uma questão: a de que a escola pública, antigamente, era boa.  

JB – Era, o ensino era bom. E tinha aquela coisa de gostar do seu país. Já com Pe Edson 

entrou a coisa do rezar. A gente rezava não sei quantas vezes, cada professor que entrava 

tinha que rezar.  

SC – Eu fiquei impressionado quando ouvi Alegria, Alegria. Pois, no cotidiano, eu ouvia as 

músicas que tocavam no alto-falante e o repertório que o meu pai tocava, que era o mesmo.  

JB – O repertório que seu pai tocava, no grupo Os Tupãs, era o das músicas que a gente ouvia 

no rádio, no alto-falante. Todos os que tocavam. Se era Pedro Torres, acrescentava uma coisa 

latina, mas caía no repertório comum. Às vezes, Glenn Miller... 

SC – Esse era o repertório da cidade. Mas não esqueço quando eu ouvi Caetano, pela primeira 

vez. O rádio tocando e quando eu ouvi... Não sei se achei bonita... Mas aquele som me 

encantou. O clima que ouvia e via nessa música eu não percebia em Inhambupe. Aliás, os 

meus colegas de colégio, na maioria, não ouvia ou gostava desse pessoal (Gil, Caetano...). Gil 

veio ser ouvido quando lançou Maracatu Atômico e, depois, O Xodó. Isso já nos anos 70. 

Essa música intelectualiza não era ouvida, era restrita a um pequeno grupo de pessoas. 

JB – Até aqui, em Salvador, era restrito. Não ouvia essas músicas em todos os lugares. 

Tinham os guetos aonde a gente ia. Esses movimentos não tinham em Inhambupe. Teve uma 

festa que eu fiz na casa de Nanci, quase mandam me prender. Foi exatamente no começo da 

coisa hippie, louca. Forramos a casa toda de esteiras, compradas na feira, incenso, todos nós 

vestidos de indianos... Só entrou quem a gente convidou. No outro dia, o delegado foi tomar 

satisfações lá em casa, saber o que foi que eu fiz, se tinha rolado drogas. Claro que não rolou 

nada. A gente nem bebia. A festa foi maravilhosa. Aquelas músicas todas, hippies... O som 

era da minha radiola, claro.  

SC – O disco de Gal Costa, Divino e Maravilhoso, é sensacional... 

JB – Esse e aquele outro... Gal Total... Um escândalo. 

SC – Mas o primeiro eu adora. Mas não era um disco que as pessoas ouviam em Inhambupe, 

nem tocava no alto-falante. 

JB – Não, não era. Meus colegas de turma, quase não ouviam.  
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SC – Não Identificado, de Caetano, que está naquele disco, tem a cara de interior. Mas, não se 

ouvia. 

JB – Era assim... Chegava Péricles Cavalcante ia lá pra casa. Ele, Zélia, Luis Tenório. Sabe 

quem ia muito lá e conversamos muito?  Filho de Zelinho, como é o nome dele? 

SC – É o que chamavam de Sibila? 

JB – Sim, Sibila! Era a pessoa mais apaixonada por cinema que eu já conheci. Quando ele 

morava em Inhambupe, o dinheiro ele gastava em cigarro, que ele não comia (risos), não tava 

nem aí pra comer, e cinema. Quando me encontrava, eram horas e horas de discussão sobre 

cinema. Ele me dava muitas revistas sobre cinema. Conversava de cinema, também, com seu 

pai. Ele amava as comédias. A gente conversava tanto sobre O Gordo e Magro, Cantinflas 

(nome artístico do ator mexicano Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes), etc. 

SC – E as pessoas que já estudavam aqui em Salvador? Quando muitos deles estudaram em 

Salvador, nos anos sessenta, estavam no auge os festivais de músicas, tudo o mais.  

JB – Eu mesmo vim para Salvador, em 1959, estudar. Em 62/63 em voltei pra lá, para tomar 

conta do cartório. Aí eu já levei pra lá outro gosto, pois frequentei muita coisa.  

SC – Pois é, esse povo que estudou aqui não interferia em nada por lá? 

JB – Quando retornei a Inhambupe, naquele período, fui ensinar no Colégio. D. Ivone andou 

dizendo que estava levando a juventude para se envolver com coisas e tal. Então, organizei no 

Grêmio uma reunião para conversarmos sobre os movimentos todos. Não foi ninguém, só 

quem apareceu por lá foi Júlio Tácio e Aloísio Reis. Eles me deram força, porque D. Ivone 

queria me tirar dizendo que eu estava levando os jovens para outro mundo. Escondeu, 

inclusive, minhas cadernetas. Eu disse a Pe Edson um dia desses, aqui em Salvador, que eles 

faziam boaling comigo, com aquela pergunta toda segunda-feira: “quem foi à missa, ontem?”. 

Todo mundo levantava o dedo e diziam: “esse aqui não foi”. Eu sofri com aquilo. 

SC – Você lembra de alguma música, tocada no alto-falante, que lhe marcou? 

JB – Me marcavam muito as de Ângela Maria. Eu amava Ângela Maria. Achava a voz dela 

maravilhosa. Nem Dalva de Oliveira, que era divina, eu me importava tanto. Mas Ângela 

Maria mexia muito comigo.  

SC – Especificamente, uma canção que lhe marcou no alto-falante? 

JB – Tem uma que é assim: Maria dos meus pecados / Cadê, meu amor, cadê? É de João 

Maria? Mandei milhões de recado, Maria... Sabe por quê? Eu fiquei apaixonado por Maria, 

que Peduca criou. Aí, então, a gente se via, algumas vezes, escondido, os pais dela não 

queriam, qualquer coisa assim. Oferecia muito essa música pra ela. Não dizia o nome, mas ela 

sabia que era pra ela. É uma música que acho que é de João Maria. O autor é João Maria? 

Tem um autor com o nome de João Maria, que chegou a fazer bossa nova?  

SC – O autor da canção é Antonio Maria. 
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JB – Antonio Maria, exatamente. Essa música, realmente, me marcou muito. Não sei o título. 

SC – Quem gravou? 

JB – Eu acho que era Agostinho dos Santos. 

SC – Mudando de assunto. Eu acho Chiquinho Guedes muito injustiçado.  

JB – Demais. Ele merecia um prêmio, uma coisa assim. Foi dono de cinema, do alto-falante, 

organizador de festas, tudo foi muito importante para a cidade naquela época. Nunca ninguém 

fez nada por ele. Mas as pessoas diziam que ele comia todo mundo, aí já estava fora de 

qualquer homenagem. Lino, também, é.  

SC – A chegada de Lino, mesmo sendo militar, traz outra visão de cidade. Ele morou muitos 

anos no Rio de Janeiro. Com a chegada dele as coisas foram tomando outro rumo. Interferiu 

no alto-falante, criando um estúdio bacana... 

JB – Criou o clube. Aquelas festas maravilhosas, onde todos os homens tinham que ir de 

paletó, as mulheres bem vestidas. Foi quem primeiro levou televisão pra Inhambupe e colocou 

no clube. A imagem falhava toda hora, quase não se via nada. Isso nos anos 60. 

SC – O clube foi criado por ele, em 1964. 

JB – Foi, exatamente. 

SC – Ele interferiu no repertório, também.  

JB – Mas ele era meio cara de pau. Bandido (risos). Acostumado com o Rio de Janeiro... 

Fazia umas trapaças... (mais risos). 

SC – Mas, ele trouxe alguma coisa. 

JB – Trouxe. O clube não foi tão bom, como foi com Lino.  

SC – A maioria das pessoas tinha uma mentalidade rural. Sua família e poucas outras eram 

bem urbanas. 

JB – Tanto é que Tia Leninha era quem dirigia o grupo de Teatro. Não sei como, mas dirigia 

(risos). Várias peças foram montadas. Em uma das peças, Dalva, minha irmã, fez uma cega. 

Eu me lembro que para parecer uma cega, ela colocou band-aid nos olhos. (Risos). O palco 

era do Cine Rex.  

SC – A vida lá em Inhambupe, até os anos 60, pelo menos, se resumia às festas da igreja? 

JB – Não, tinha os bailes. Tia Leninha fazia vários bailes. 

SC – Refiro-me ao cotidiano da cidade. Os bailes eram eventuais. Mas a diversão de finais de 

semana, do cotidiano mesmo, era a igreja? 

JB – Eram as festas de igreja. É, eu não lembro de outras casas fazendo festas nessa época. Só 

lá mesmo. A vitrola grande, da RCA Victor, que tinha, inclusive, a tela bordada com coisas de 
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ouro. E a agulha? Ouvimos discos a vida inteira com a mesma agulha. Os discos ficavam 

todos arrumados no mesmo móvel. Eu adorava fazer uma coisa. Quando acabava o futebol, 

nos dias de domingo, eu vinha correndo, não sei por que eu fazia isso, na frente de todos, 

abria as janelas e botava música na vitrola. O povo que passava ficava olhando. Acho que eu 

queria dizer: “Olha, estou aqui ouvindo música”. Sei lá. Eu ia às vezes ao futebol, mas vinha 

na frente, correndo, para botar as músicas. Eu ia porque todo mundo ia. (Risos). 

SC – E a vida em Inhambupe? 

JB – A vida era tão boa. Era como uma concha, todo mundo ali dentro. Tinha a missa. Ir para 

o jardim era uma festa. À noite, todo mundo passeava no jardim. Nas festas cívicas, a 

filarmônica de Zé Nena tocava. Tinham aquelas festas que Guega, seu pai, tocava. Era tão 

bom. Só que a gente não aspirava muita coisa.  

SC – O que foi que lhe mobilizou a sair de Inhambupe? 

JB – O tédio. Eu comecei... Quando eu cheguei, fiquei muito triste. Eu estava morando em 

Salvador e tive que retornar para assumir o cartório. Por mais que me convencessem daquilo, 

fiquei triste demais porque eu já tinha um ambiente aqui, em Salvador. Pessoal do cinema 

novo, o pessoal do Teatro Vila Velha nascendo... Tudo aquilo e eu participando. Eu ainda não 

era de teatro, mas conhecia as pessoas. Conhecia Glauber... todo mundo. E aí tive que ir pra 

lá. Mas aí, quando comecei a ganhar um dinheiro no cartório, fui achando que era bom e 

vinha quase toda semana para Salvador. Estourava o dinheiro todo me hospedando nos 

melhores hotéis, ia para as boates, comprava festas de réveillon, as mais caras. Comprava 

mesa para dez pessoas, trazia as pessoas. E aí gastei tudo. E um dia bateu na minha cabeça: 

“Eu não fico mais aqui por dinheiro nenhum”. Lembro-me, isso foi numa sexta-feira. Aí 

foram pedir a Drª Ester, que era a juíza de lá, para falar comigo. Ela veio e eu disse que não 

ficava mais de jeito nenhum. Disse a ela: “Já arrumei minha mala e amanhã vou me embora. 

Não quero nem saber”. Ela disse: “Como eu gosto muito de você e sua mãe me disse que você 

não tem dinheiro”, eu não tinha um tostão pra vir pra cá, “eu vou lhe dar seis meses de férias e 

você fica lá esse tempo pra ver o que vai fazer da sua vida”. Foi quando eu saí que o cartório 

passou a ser do Estado, até então era privado, renda própria. Eu vim e com esse dinheiro 

tomei curso para fazer o vestibular, dois meses, e aí passei no vestibular. Pronto. Como na 

faculdade ninguém podia trabalhar, fiz muito bico. Fiz dois anos de psicologia, quando me 

bateu que eu não queria aquilo. Fui, então, fazer jornalismo, pois eu já gostava de escrever. 

Quando fiz jornalismo, comecei a gostar de teatro. Gostava do meio do teatro. Aí fiz 

vestibular, também, pra teatro. Passei nos dois.  

SC – Você percebeu esse tédio porque tinha um mundo na sua frente. O encantamento pela 

arte, pelo cinema... 

JB – Era. Enquanto estava lá, antes de vir a primeira vez para Salvador, eu tinha um 

encantamento por lá. Depois que o mundo se abriu pra mim... Poxa, me lembro que com 

dezesseis anos, estudando no Colégio Central, conheci Carlos Bastos, na porta do Anjo Azul, 

inferninho frequentado por intelectuais e artistas da época. Eu estou em pé, na porta do Anjo 

Azul, que eu morava pertinho, aí Jasmim olhou pra mim e perguntou: “O que você está 



199 
 

fazendo aqui?” Eu disse: “Estou esperando uns amigos para entrarmos na boate”. Aí ele disse: 

“Você não quer entrar com a gente, não?” Acho que ele me achou bonito, sei lá (risos). Ele 

era lindíssimo. Aí pronto, formamos uma amizade muito grande. E Jasmim foi meu amigo a 

vida toda, como Carlos, também, foi. Todo fim de semana eu já espera eles lá e entrava com 

eles. Ia para o Cine Popular, quando acabava o filme estava Glauber Rocha com aqueles 

críticos de teatro, de cinema, todo mundo discutindo Hiroshima mon n’amour, Godart... Saía 

dalí e ia para a Galeria 13... Era muita descoberta. Hoje não se descobre mais nada (risos). Até 

uma festa que você ia, se programava. Esse encantamento foi o que me trouxe para aqui de 

volta. Tudo lá perdeu o sentido. E hoje mais do que nunca. Hoje, não resta mais nada. Até a 

geografia da cidade está diferente. Eu só gosto de ir à casa das pessoas. Acho legal o que você 

está fazendo. Ninguém nunca falou de nada de lá.  

SC – Obrigado pela sua disponibilidade. 
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Narrativa 003 – Jorge Pacoa  

 

Local do encontro: Salvador – Bahia  

Data: 30 de setembro de 2012. 

Início: 16 horas                     Término: 18:40 

Transcrição sem cortes: Silvio Carvalho 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: Jorge Alberto da Silva 

Nome artístico: Jorge Pacoa 

Idade: 66 anos 

Profissão: Aposentado e produtor independente 

 

LEGENDA:  

SC – Silvio Carvalho  

JP – Jorge Pacoa 

 

 

SC – Atualmente, qual a sua profissão? 

 

JP – Sou aposentado e trabalho com produção independente de documentários sobre cultura 

popular.  

 

SC – Você trabalhou em A Voz do Povo? Em que época e qual a sua função? 

JP – Trabalhei, sim, em alto-falante. Inicialmente trabalhei como sonoplasta, depois fui pra 

locução em A Voz do Povo. Depois, fui para A Voz de Inhambupe, outro alto-falante local. 

Esse último já nos anos de 1970.  

SC – Com quantos anos você começou a trabalhar em alto-falante? 

 

JP – Eu tinha uns dezessete anos. Isso em 63, 64. 

 



201 
 

SC – O que lhe levou a atuar no alto-falante? 

 

JP – Eu via as pessoas nas cidades, amigos nossos, inclusive as pessoas lá em casa, meu 

irmão Carcará (o nome é Carlos), trabalharem na Voz do Povo. E faziam aquilo porque 

gostavam. E como tinham algumas opções, os eventos sociais, os eventos do clube, as 

festinhas, pra você ficar no meio dessas coisas, ter acesso a esse métier, a Voz do Povo dava 

essa chance de adentrar ao clube e tal. Findei entrando nisso, era uma espécie de carteira de 

jornalista. Tinha-se uma relação com a comunidade muito legal, porque me consideravam 

como se fosse um locutor de rádio. Era essa relação com o alto-falante que dava acesso às 

coisas da comunidade, era sempre solicitado pela comunidade. E lá fiquei por muito tempo. 

 

SC – Em que período você atuou no alto-falante A Voz do Povo? 

 

JP – Fiquei uns oito anos. Até início dos anos 70 eu estava lá, ainda. Em 71 eu saí, vim para 

Salvador. Daqui fui para São Paulo e lá adentrei por outro caminho, fui trabalhar com lojas de 

discos, pela Copacabana, fui ser divulgar de discos. Acho que fiquei uns seis anos na 

Copacabana. Passei um tempo, também, na RCA Victor, como divulgador. Isso no auge da 

MPB. Ainda tinha a turma da Jovem Guarda. Conheci muita gente. Em São Paulo fiquei uns 

oito anos. Voltei nos anos 80. Antes de vir pra cá, saí um pouco da música e fui trabalhar com 

uma empresa de vídeo. Naquela época, era o começo do vídeo, aqui no Brasil. Video-taipe. 

Fui trabalhar na Fotótica. Fiquei trabalhando com vídeo e esse foi o meu primeiro contato 

com câmera. Aprendi a trabalhar com câmara e, a partir daí, fiquei com isso e trabalho com 

câmera até hoje. Estou na área de documentário, faço por amor a esse tipo de trabalho, na 

área cultural mesmo. Então, comprei equipamento e já fiz alguns trabalhos sobre Salvador, 

interior da Bahia... Alguns trabalhos meus já foram publicados, como o Samba de Roda. E 

estou aí, na estrada, fazendo vídeo até hoje. 

 

SC – Como você define o alto-falante A Voz do Povo? 

 

JP – A Voz do Povo tinha uma importância muito grande na cidade. Era um meio de 

comunicação que prestava um serviço à comunidade, não só na divulgação de músicas. A 

comunidade tinha um acesso e as pessoas, realmente, se valiam dele. Por exemplo. Era um 

meio para se divulgar um anúncio da sua casa comercial, um evento fúnebre. A cidade era 

pequena, não tinha televisão e rádio só uma emissora era sintonizada, a PRA4 – Rádio 

Sociedade da Bahia. Quer dizer, essa era a única que pegava bem. A diversão da gente era o 

alto-falante. Só funcionava à noite, das 18 às 22 horas, pois a energia era a motor a diesel e 

com horário limitado. Era uma rádio comunitária. Depois do final dos anos 60 (1969), passou 

a ter energia o dia todo, mas o alto-falante manteve-se funcionando no mesmo horário de 

antes, porque era uma forma de economizar energia. Afinal, quem costeava tudo era o dono 

do alto-falante. A energia era a mesma da casa da sogra dele, onde ele morava. Antes, apenas 

à noite, dentro desse horário de 18 às 23 horas, tinha energia a motor a diesel. 

 

 

SC – O alto-falante promovia que tipo de diversão em Inhambupe? Como? 
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JP – Veja. Ele agregava muito as pessoas. Cidade pequena, não tinha muita opção de lazer. A 

Voz do Povo promovia hi-fi nas residências. Então, se na sua casa sua mãe gostava de dançar, 

íamos lá fazer uma festinha. Sempre tinha uma programação musical na casa de alguém e 

sempre dava gente. Agregava pessoas. Saía com o “bujão” (as cornetas) nas costas, instalava 

tudo e sua casa virava um clube coletivo. Ou privado. Isso sempre acontecia. Todo mês tinha 

um hi-fi. Quando não era na casa de alguém, era na sede do grêmio estudantil. Foi importante 

para a diversão da cidade. A programação musical, em si, era variada.   

 

SC – Que tipo de programa você fazia no alto-falante?  

 

JP – Um programa musical, onde a gente dava, inclusive, o nome do autor da música. Isso 

nem sempre acontecia no rádio. Lá, anunciávamos. Isso contribuiu muito para a informação 

das pessoas.  O meu programa chamava-se JS. Por quê? A rádio sociedade de Feira de 

Santana tinha um locutor chamado Jota Magno, que eu gostava, dono de um programa 

chamado Atrações Jota Magno. Eu botei o nome do meu Atrações JS. Era sucesso na época. 

Com recados sonoros, quando a gente anunciava o nome da pessoa que oferecia a música a 

namorados, namoradas, pessoas que estavam no jardim, na praça principal. Quando o cara 

não queria dizer quem estava oferecendo, dizia: “de um alguém para outro alguém”. A gente 

fez isso por muito tempo. Tinha boa audiência.   

 

SC – Faziam-se comentários sobre a política, o cinema, os movimentos musicais? 

 

JP – Tinham comentários, sim. Sobre cinema quem fazia era Jaquinho (Jacques de Beauvoir), 

já no tempo de Lino Moura. Lino, também, fazia indicações de filmes. Chiquinho, como era 

dono do cinema, tinha interesse em divulgar os filmes em cartaz. Fernando Oliveira fazia o 

noticiário, lendo as principais notícias do jornal A Tarde.
163

  

 

SC – Havia reclamações contra o alto-falante? Se positivo, a que você atribui essas 

reclamações? 

 

JP – Havia, muita. O alto-falante, às vezes, incomodava. Como as cornetas de metal eram 

colocadas nos postes das ruas da cidade, o som ia todo pra sua casa. Às vezes, as pessoas 

estavam conversando, ouvindo um rádio, e aquele som perturbava muito. Era alto. Tinham 

pessoas que até desligavam a bobina. Pegavam uma varinha e puxavam o fio da bobina. E aí 

gerava outro problema, pois quando desliga uma bobina aumenta a carga da outra. Mas, isso 

aí era negociável. A igreja (católica) criou muito problema com a gente. O Pe Edson era 

muito renitente e exige que no horário da missa o alto-falante fosse desligado. Tanto é que 

mudou. Na hora da missa, do novenário, tinha que desligar o alto-falante da praça, em função 

da igreja. Mas teve uma época que Anísio, um rádio-técnico lá de Inhambupe, filho de dona 

Teve, mexia no alto-falante e fez com que A Voz do Povo entrasse no mesmo sinal da Rádio 

Sociedade da Bahia. Então, meu pai estava, em casa, ouvindo A hora do Brasil, que era 

                                                             
163 É importante destacar que, nessa época, não mais do que cinco pessoas compravam jornal. O alto-falante 

tinha a função de informar a população sobre as principais notícias. O jornal diário era a fonte.  
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sagrado, obrigatório, e não conseguia, pois entrava o som de A Voz do Povo. Ele queria ouvir 

A hora do Brasil e estava entrando A Voz do Povo. Meu pai ficou puto. Não só ele, mas Zé 

Nena e tantos outros ficaram sem ouvir A hora do Brasil, naquele dia, porque o alto-falante 

local estava entrando na mesma frequência do rádio. Como o Anísio morava em frente à 

nossa casa, meu pai foi lá conversar com ele, saber que história era aquela. Terminou Anísio 

tirando A Voz do Povo do ar.  

 

SC – Como era mantido o alto-falante? 

 

JP – O alto-falante era uma relação não empregatícia. Os locutores, por exemplo, não 

recebiam dinheiro nenhum para isso, era mais um hobby da gente. Não tinha um pagamento. 

O que existia na época, assim mesmo muito esporadicamente, era se colocar um anúncio do 

comércio e se dar uma gratificação. Mas não tinha um pagamento, mesmo. Já no fim dos anos 

60, Fernando Oliveira conseguiu uma verba do Bradesco pra fazer o noticiário. Eu, Ubiratan, 

Júlio, João Bosco, não tínhamos salário. Era mesmo um hobby. Só Fernando que recebeu essa 

verba. O comércio local quase não fazia anúncios. Muito pouco, mesmo. Muito, muito difícil. 

Quem fazia, vez em quando, um anúncio era o Expresso Maíra, depois tirou. E o Brasilgás, 

Casa Mandacaru, que eram de Edístio Rocha. Esse era quase o dono do programa. Como 

dava uma gorjeta pra gente, se achava o dono, né. Aí ele tomava cachaça e chegava lá na 

porta, com uma cara enorme, vermelha, chamava a gente e dizia: “Tira essa merda daí e toque 

valsas eternas”. Era um bolachão enorme, só com valsas orquestradas, que ficava tocando 

sem parar. Sábado de Aleluia ele mandava tocar valsas eternas o dia inteiro. Chegava lá, 

jogava o dinheiro todo embolado e dizia pra botar o que ele queria. Se você tirasse a agulha 

do disco, ele vinha. A gente ficava, assim...  Não tinha contrato, só um acordo pró-forma. É 

que ele abriu uma loja maior, vendendo fogão, geladeira, móveis, e tinha interesse de 

divulgar. Mas, não era um pagamento. E aí quando chegava lá acabava com tudo. Um acaso 

horroroso. Você tava querendo tocar uma música diferente, um sucesso, não podia. Isso era 

sempre. E sempre à noite, 8:30, ele chegava bêbado e jogava o dinheiro no chão. Não entrava, 

não. Jogava o dinheiro, dava a ordem e saía, ia embora. Ficava sentado em um banco do 

jardim em frente à casa dele, ouvindo. Se tirasse a agulha do disco, ele voltava puto. Eu me 

lembro que certa vez tirei as valsas eternas, pois demorava muito pra tocar o disco. E aí ele 

apareceu lá, na hora, e disse. “Ô seu banana, com ordem de quem você tirou esse disco que 

estava tocando?”. Rapaz. Ele falou: “Bote outra vez”.   

 

SC – A que você atribui a escolha do nome do alto-falante: “a voz do povo”? 

 

JP – Me parece que foi mais pela coisa popularesca, mesmo. Pra atingir, mesmo. Era um 

espaço do povo, que queria ter a oportunidade de acesso, né, ao alto-falante, se comunicar 

através dele. Não sei se ele, Chiquinho, copiou de algum lugar, mas pegou e ficou.  

 

SC – Em que sentido esse alto-falante reproduzia a voz do povo? 

 

JP – Ele dava voz ao povo. Chiquinho nunca nos proibiu de nada. Eu me lembro que ia muita 

gente de fora, alguém levava para dar entrevista e tal. Ele nunca proibiu, não. Nunca 
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interferiu. Agora, na época de política era que tinha divisão. Se o sujeito era de um partido 

opositor, de uma outra facção, não podia usar A Voz do Povo. A gente já sabia pelo 

comportamento do cara. Mas, normalmente, não havia proibições, retaliações. 

 

SC – Quem era o povo que tinha voz, realmente, no alto-falante? 

 

JP – Eu acho que tinha limite. Era um determinado povo. Era mais a sociedade organizada, a 

própria igreja (brigava-se, mas tinha uma ligação, um vínculo). Era, na verdade, o poder. O 

político... Teve um cara, certa vez, que mandou tirar o alto-falante da rua dele. E tirou. Esse 

cara tinha o poder de interferir, o poder econômico e político. A voz do povo tinha certa 

ambiguidade, mesmo porque era ligada a um partido político. E tomava partido mesmo. Todo 

mundo se conheci na cidade, sabia que Chiquinho tinha uma vinculação partidária, então não 

tinha como separar. 

  

SC – Você reconhece algum aspecto político no alto-falante A Voz do Povo? 

 

JP – Tinha esse aspecto partidário. Eu não tinha partido, mas o alto-falante tinha. 

 

SC – Qual o nível de envolvimento de A Voz do Povo com a política local? 

 

JP – Era total. Chiquinho era envolvido com o pessoal da política. Então o alto-falante 

representava esse pessoal. Veículo de poder, também, sem dúvida. Porque quem fazia 

campanha política em Inhambupe – nessa época não existiam os carros de som – eram os 

“bujões” da gente. Chiquinho botava tudo num carro e fazia a campanha de Tenório, de 

Guga, de Oséias... A mesma coisa era A voz de Inhambupe, outro alto-falante que tinha lá, 

criado no início dos anos 70. Só tinha a gente pra fazer campanha.  

 

SC – A Voz do Povo, realmente, era um meio democrático? Por quê?  

 

JP – Não existia essa democracia toda, uma vez que tinha vinculações partidárias. Vou dar 

um exemplo. Eu ia fazer um programa com você. Chiquinho não me dizia nada, mas pelo 

olhar do cara eu já sabia que ele não estava gostando. E, na rua, ele falava com alguém, 

comentava que eu não tinha consultado. Mas, se consultasse ele dizia que não. Se o alto-

falante foi doado por alguém de um partido. Chiquinho era ligado ao PSD, sabe. Então, não 

tinha pra onde correr. O cara lhe dava o alto-falante, você ficava ali fazendo um ano, dois, 

três, quatro anos, mas, no dia da campanha, o alto-falante era dele. Os meios de comunicação, 

hoje, são todos de quem? Você imagine, rapaz, um cara, lá em Inhambupe, com um 

microfone na mão, amplificando a voz, polêmico, limpo, pois metia a mão no bolso e não saía 

nada, mas irresponsável, camisa bonita, roupa bonita, tomava cachaça, fazia aquela farra toda, 

fazia discurso. Depois deixava tudo lá, dava bofetada em gente. O cara dizia: “Você apanhou 

de Tenório, na cara”. E ele respondia: “Sim, mas foi de Tenório. Você não bate”.  

Naquele tempo não se tinha muita vigilância das coisas, fazia-se o que queria. E A Voz do 

Povo era o meio de comunicação dessa gente. Ia pra zona rural fazer leilão.  
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SC – O alto falante é uma polifonia, não só porque traz vários tipos de canções e vozes, mas 

diferentes interesses e perspectivas, inclusive as vozes da resistência e da denúncia. A Voz do 

Povo participou de algum movimento de resistência ou de denúncia, com relação aos 

problemas referentes ao município e à própria cidade de Inhambupe? 

 

JP – Não, não. Na minha fase, não. Nunca vi A Voz do Povo envolvida nisso, de denunciar 

nada. Teve, inclusive, um momento que eu falei que deveríamos denunciar, que foi um 

grande momento que acho que ele (Chiquinho) perdeu a oportunidade, a época do 

reflorestamento em Inhambupe. Mas não se tinha mais um Tenório, um cara assim. Acho que 

se perdeu um grande momento de se fazer um trabalho nesse sentido, provocar reuniões e 

discussões para prevenir o dano ambiental que houve. Hoje, estamos pagando caro por isso. 

Acho que nisso ele podia ter feito um trabalho para a comunidade e não fez, ou porque não 

quis, ou porque não atentou pra isso, não deu importância, falta de conhecimento, talvez, não 

sei. Eu fiz uma vez uma denúncia de uma empresa de transporte em Inhambupe, não lembro 

mais qual era a empresa. Ah, era a Catuense. Eu falava: “Viaje com desconforto, viaje sem 

segurança, viaje na Catuense”. E aí recebi um recado do cara da Catuense, dizendo que ia 

fechar o alto-falante. A empresa era muito ruim e o pessoal reclamava e pedia pra eu falar e 

eu mandava o cacete. Seu Zé Nena falava comigo, dizendo; “Rapaz, não faça isso”. Eu dizia: 

“Seu Zé, não devo nada para esses caras.” Picava-lhe o cacete. Mandaram recado que iam 

fechar o alto-falante, mas nunca foram lá, não.  

Agora a cobrança com relação à saúde, educação, etc, era tudo calado. Não existia isso, não 

tinha como fazer isso. Chicão era ligadíssimo ao poder. Não era falta de consciência, era 

conveniência.  

 

SC – É fácil trabalhar como locutor de alto-falante? Por quê? 

 

JP – Era. Ninguém interferia em nada, fazia meu programa e pronto. Quando arranjava um 

dinheiro ia a Salvador, comprava um disquinho novo, um compacto com duas ou quatro 

músicas. Ficava ligado nos sucessos, às vezes comprava, outras vezes me davam. Descobri 

um cara aqui, em Salvador, que trabalhava com distribuição, ele me deu alguns discos. 

Tocava sempre sucesso.  

 

SC – Em sua opinião, o que é música de alto-falante? 

 

JP – Por exemplo, Waldick Soriano. O que tem aí hoje, essa diversidade de sonorização, é 

muito alto-falante. Você ouve aqui uma música, ouve lá na Barra a mesma música. Pra mim, 

música de alto-falante é isso aí, essa amplificação de som, que se repete. Waldick Soriano, A 

Carta. Você ia ao brega, tinha A Carta; Você ia à Lagoa Seca, tinha A Carta tocando. É isso, 

é a música se multiplicando.  

 

SC – Que tipo de música era mais tocado no alto-falante A voz do povo e, em particular, no 

seu programa? 

 



206 
 

JP – Tocava de tudo, lá. Porque naquela época tinha-se uma leva de artista da porra. Você 

tinha Waldick Soriano, que era o carro-chefe. Não tinha como não tocar Waldick Soriano. 

Tinha um sujeito em Inhambupe, chamado Chico Caboclo, que era fã de A Voz do Povo, de 

ouvir e ir lá pedir todos os dias essa música (A Carta). Tinha um outro, chamado Teté, que 

gostava muito desse tipo de música e outros que gostavam muito de Waldick. Era um 

fanatismo da porra por Waldick. Depois, ainda nos anos 60, veio o Agnaldo Timóteo, sucesso 

enorme, 67, 68. Timóteo foi um sucesso da zorra, Meu Grito, Mamãe estou tão feliz... Era um 

sucesso muito grande. Mas tocava, também, Anísio Silva, Orlando Silva, Jovem Guarda... 

Música clássica, por exemplo, não tocava. Só quando tinha nota fúnebre, algum falecimento. 

Nesse dia tocava só música clássica em respeito à família enlutada e em respeito à pessoa que 

morreu. Na verdade, quando o falecido era da cidade; quando da roça, não tinha nem anúncio. 

O repertório em geral era do tipo que hoje se chama de brega, arrocha... Porque você ouve em 

todo lugar essa porra. Romantismo chulo. Eu me lembro de um cara, Luiz Wanderlei, que 

tinha aquela música chorosa, pra matar o sujeito. As músicas desse cara tocavam muito. Mas, 

também, tocava lá Edith Piaff, Conny France, Ray Charles. A Bossa Nova tocava muito 

pouco. João Gilberto... Chega de Saudade... 

 

SC – Você atribui a preferência por esse tipo de gênero musical a quê?  

 

JP – As informações a respeito disso eram poucas. Não tinha televisão, não se tinha esse 

acesso que se tem hoje a tudo. Na escola que estudei lá, o Colégio Dr. Luis Coelho, não se 

falava em música. Não se tinha o hábito de ouvir música. Não se falava sobre o tropicalismo, 

não se falava sobre essas coisas em Inhambupe. Alienação total. Eu já conhecia essas coisas. 

Mas os meus amigos não comentavam sobre Caetano Veloso, esse pessoal. Criou-se esse 

vínculo com a música chamada de brega, no interior. Aonde você ia ouvia a mesma música. 

Aquele menino que tinha um brega em Inhambupe, Rafael, Casa Amarela... Rapaz, a música 

era a mesma que tocava no alto-falante: Silvinho, Waldick Soriano, Altemar Dutra, Nelson 

Gonçalves. Então, você era jovem e ia pra lá, ouvia aquela música; ia pra praça, ouvia aquela 

música. Exceto na época da Jovem Guarda, que já tinha o pessoal que ia daqui (Salvador) pra 

lá (Inhambupe), de férias, aí se tocava uma bossa nova, uma jovem guarda... Roberto Carlos, 

Erasmo... Mas, foi muito pouco pra época. Só tinha um elepê de João Gilberto. Me lembro, 

como se fosse hoje, quando chegou um elepê de capa verde, João Gilberto, só tocava aquilo. 

Era só virando elepê, porque não se comprava muito. Chiquinho não comprava muito disco, 

então ficava repetindo aquela mesma coisa. Eu só conhecia João Gilberto com as músicas 

desse disco. Mas as pessoas não se ligavam muito nas letras, não. Gostava da melodia e 

pronto. Acho que falta educação musical. Não se tinha essa informação, infelizmente não se 

tinha. Como é que você ouve uma música tocando e não assimila a letra, não entende o que 

está tocando? Nível cultural baixo.  

 

SC – O que você entende por popular? 

 

JP – Popular não é MPB. Popular é todo tipo de canção que chega a todos os ouvintes e que 

as pessoas gostam. Por exemplo, Noite Ilustrada é popular. Chico Buarque é popular. Não 

existe MPB, existe música popular. Popular é tudo o que toca os ouvidos. Chico não tocava 
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no alto-falante porque o proprietário não comprava. Em Inhambupe só se ouvia Altemar 

Dutra, Nelson Gonçalves, Waldick Soriano, Noite Ilustrada... O alto-falante formava o gosto, 

porque só se tinha acesso a essas músicas. Não se tinha acesso a outro meio... Não tinha 

internet, não tinha televisão nas casas... (INTERFERÊNCIA DE RAMON: “Mas você disse 

que a Rádio Sociedade tocava o dia inteiro, que só se ouvia essa emissora...”). Mas a 

Sociedade tocava o quê? O alto-falante era uma extensão, só tocava o que tocava no rádio. 

Você compreende?  

 

SC – Mas o que Ramon está estranhando é que, possivelmente, a Rádio Sociedade atingia, 

naquela época, outros meios sociais. E por que ela não tocava outras coisas?  

 

JP – Não, nunca teve esse tipo música. Eu ouvia a Rádio Sociedade e não ouvia esse tipo de 

música. Era mesmo Luis Wanderley, Altemar...  

 

SC – E por que você acha que tinha outro tipo de música, outros repertórios? 

 

JP – Sinceramente, acho que é falta de gosto musical, falta de cultura. Ou uma intenção de 

não ampliar o gosto musical. Naquele tempo era ligado ao grupo de Chatô. 

 

SC – As músicas de compositores e cantores considerados intelectualizados eram muito 

tocadas?  

 

JP – Não. Tom Jobim não se ouvia. Ouvia-se Dalva de Oliveira, Núbia Lafaiete. 

Instrumental, só Dilermando Reis. Choro e frevo era Capiba. 

 

SC – Qual o maior sucesso na sua época? A que você atribui o sucesso dessa canção? 

 

JP – Meu Grito, de Agnaldo Timóteo.  

 

SC – Havia, na sua época de locutor, a prática de oferecer música. Como você anunciava 

quando a música era oferecida a uma pessoa? 

 

JP – Os presentes sonoros. Oferecia dizendo “você que está com o vestido chitado, ouça essa 

linda página musical, que é um oferecimento de alguém”. 

 

SC – Você acha que as músicas, tocadas em alto-falantes, ficam eternizadas na memória das 

pessoas? Por quê? 

 

JP – Fica na cabeça da gente a vida toda. Acho que a música marca época, até porque na 

época de garoto aquilo lhe toma, uma namoradazinha...  

 

SC – Existem músicas que estão na sua memória por força do alto-falante? Quais são elas e a 

que histórias estão ligadas? 
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JP - Torturas de Amor, de Waldick Soriano, tocava toda noite no parque de Seu Zé. Porra, 

não me sai da cabeça. Tocava todo dia... Hoje que a noite está calma... Então, fica. A 

repetição,  é impressionante.  

 

SC – A Voz do Povo fez escola, como afirma Chiquinho Guedes? Em que sentido? 

 

JP – Fez escola, sim. O primeiro passo pra quem quer entrar no Rádio é trabalhar em um alto-

falante. Em Inhambupe tivemos um caso que foi Júlio Cesar. Ainda garoto, na época, tinha 

uma voz fininha, por causa da mãe, começou a falar. A mãe dizia: “Vai menino, vai falar”. A 

gente não gostava, eu, Ubiratan, Gustavo, porque ele não tinha voz. O pessoal achava ruim, 

mas ele insistiu e foi o único cara de A Voz do Povo que seguiu carreira de locutor. E logo de 

imediato, o pai dele tinha amizade com Jota Luna, levaram Júlio pra Salvador. Foi pra Rádio 

Excelsior e lá ficou muitos anos. Ganhou o título de Imperador do Rádio e se tornou um cara 

muito querido em Salvador, no rádio. E ficou com um vozeirão da zorra. Até hoje está aí, a 

mesma coisa, o mesmo padrão de rádio. Júlio é responsável, pontual e gosta de fazer aquilo. 

Formou gente. Tem mais um, que não foi na Voz do Povo e sim na Voz de Inhambupe, que é 

o Adroaldo Cavalcante. Esse atuou em várias rádios. Um vozeirão muito bonito. Ficou muito 

tempo no rádio, depois saiu. Atuou na Piatã, na Cultura, algumas fms. Tinha uma voz muito 

bonita. Júlio foi a nossa referência. Foi o primeiro e ocupou uma rádio que tinha uma grande 

audiência. Atuou na Excelsior e na Sociedade. Fez ainda um pouco de televisão. 

 

SC – Lembra-se de alguma história pitoresca que tenha ocorrido no alto-falante que envolva 

música? 

 

JP – Não lembro, não. Lembro só de Chita. Alguém perdeu umas chaves, uma penca de 

chaves. Na hora dos avisos de interesse público, sem preparar o texto, ele soltou: “Quem 

perdeu um chaveiro de chaves” (risos). E aí, como o pessoal não dorme no ponto, sacaneou: 

“Chaveiro de chave o que, seu porra, seu burro?” Eu mesmo não lembro de ter dado um fora 

assim. Agora, como não sei inglês, devo ter inventado um bocado de nome. (risos). Me 

lembro, uma vez, Jaquinho até reclamou: que música é essa, rapaz? Não lembro se era inglês, 

francês... O alto-falante termina lhe dando projeção. Eu conheci um cara – eu nunca tinha 

feito um evento fora – e ele me convidou para fazer um evento aqui, no Balbininho. Um 

maluco chamado Mauro Figueroa. Ele não tinha braço, antebraço, era coxa e pé e enfiava 

agulha, atirava, não sei o quê... Ele chegou lá com uma corneta de alumínio, grande como a 

porra... Falei pra Chiquinho que ia trocar com uma das nossas. Chiquinho falou: “você é 

maluco e tal...” Troquei. Mauro me deu a porra dele e me convidou pra fazer um show com 

ele aqui, em Salvador. Porra, foi a sopa no mel. Não acertou nem preço. No dia seguinte teria 

um show com Roberto Carlos, no mesmo local. E eu anunciando com o carro de som. Não 

teve ninguém no show de Mauro Figueroa. Porra, no outro dia ia ter Roberto Carlos... Mauro, 

amanhã é Roberto Carlos, aqui. É muito pretensão. Não me pagou nada, não me deu nem um 

par de meias. Voltei pra casa. Filho da puta. Mauro Figueroa, o incrível “Homem do Peru”.  

 

SC – Mas, Jorge, você falou do hi-fi e tal. O alto-falante promoveu algum programa de 

auditório, coisas desse tipo?  
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JP – Ah, sim. Tinham os programas de auditórios. Mas aí foi depois da chegada de Lino 

Moura. Foi uma coisa interessante. Aí agregou o jovem, principalmente aquele que gostava 

de tocar violão, cantar...  

 

SC – Eu participei de alguns. Inclusive o primeiro que eu participei, cantei A Carta, de 

Waldick Soriano. 1965. Mas esse foi Chiquinho quem fez. Com Lino à frente, foi consagrado 

(risos) cantando uma música de Roberto Carlos. 1971. 

 

JP – Isso. Como não tínhamos muito a fazer, isso era muito legal. Lino provocou isso, foi 

quem criou essa coisa de programas de calouros.  

 

SC – A chegada da imagem televisiva, de boa qualidade, interferiu na vida do alto-falante? 

De que maneira? 

 

JP – Ah, sim. Com a chegada da televisão as pessoas se recolheram. E como a programação 

era sempre à noite, as reclamações aumentaram e as pessoas passaram a preferir a novela, sei 

lá. Não tinha como continuar isso, não. Foi até setenta e poucos. Foi quando a boa imagem da 

televisão chegou a Inhambupe.  

 

SC – Você lembra em que ano e por que saiu do ar A Voz do Povo? 

 

JP – Saiu do ar em setenta e pouco. Nessa época da chegada da televisão.  

 

SC – Como e por que o alto-falante marcou ou marca tanto as pessoas? 

 

JP – É um instrumento de diversão, então a cidade, como o interior nosso, que não tem muita 

diversão, ele traz uma alegria. Você vai fazer o que em Inhambupe? Ouvir A Voz Do Povo. 

As pessoas se preparavam para ouvir A Voz do Povo, sabia? Tinha gente que saía à noite só 

pra bater papo e ouvir música no jardim. Era a opção de lazer para as pessoas. Foi uma fase 

boa que se passou naquela cidade, ouvindo aquilo.  

 

SC – Jorge, havia alguma rivalidade entre Lino e Chiquinho?  

 

JP – Rapaz, sempre achei que havia. Porque o Lino era muito ágil. Lino era um cara que 

inventava as coisas dele e fazia sem ouvir Chiquinho, que era o dono. Lino passava por cima. 

Fazia as coisas, mas passava por cima, fazia e acabou, tava feito. Lino era muito arteiro e 

tinha outros interesses... Lino não era brincadeira, não. Ele fazia essas porras sem consultar 

Chiquinho... Ele fazia, por exemplo, um evento, uma festa sem Chiquinho saber e chegava lá 

no alto-falante desligava tudo, levava o som. Fazia muito isso, mas contribuiu muito pra 

Chicão. Fez a cabine de som, um estúdio para o alto-falante. Deu um toque diferente, fez 

umas coisas interessantes. Criou o clube... Outra mentalidade, tinha morado no Rio de 

Janeiro. Agora tinha divergências com Chicão, que era um cara mais acomodado, não tinha 

essa visão. E tinha ciumeira... Lino pedia as coisas, conseguia dinheiro... Chicão era mais 
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comedido, era muito tímido e centrado. Nunca avançou sinal. Tanto é que nunca vi 

Chiquinho usar nada disso para ter grana. Fazia porque gostava. Tá pobre, nunca teve nada, 

nunca usufruiu de nada. Só contribuiu pra cidade. Só gostava de comer as mulheres. Isso ele 

fazia. Era fudião. (risos) Só. Chicão não fazia questão de nada, era um cara prestativo. Lino 

tinha outros interesses. Eu era mais ligado a Chicão. Mais ligado a Lino era João Bosco, 

Gustavo... Lino fazia umas maluquices da porra. Chiquinho ficava retado. E Rosália, que era 

a mandona do negócio, não gostava, também, de Lino. Lino entrava na casa dela (o alto-

falante era na casa da sogra de Chiquinho, dona Pomba) e chamava dona Pomba de dona 

Pombal... Sempre foi entrão. Rosália não gostava e dizia: “Esse Lino”.  Ela, também, comia 

água. Quando tomava umas à noite, chegava no alto-falante dando ordem. Falava isso e 

aquilo. Chiquinho se picava, só chegava depois das onze horas. Rosália comia uma água... O 

alto-falante, também, se estendia para o cinema. Chiquinho usou muito o próprio dinheiro pra 

arrumar tudo isso. O cinema nunca deu lucro, era só o prazer de ter aquilo. Cansei de vir aqui, 

de graça, buscar o filme que seria exibido no final de semana. Trazia o de ontem e pegava o 

de hoje. Mas, o Lino revolucionou a cidade. Como isso dependia de dinheiro, ele tomava 

dinheiro de todo mundo. Pedia a um e a outro. Criou muito caso por causa disso.  

 

SC – Jorge, quando você fala da falta de dinheiro no alto-falante, lembro que o rádio, já nos 

anos 40, era algo viável economicamente. Muitos outros alto-falantes que tenho lido a 

respeito também sobreviviam das suas propagandas.  

 

JP – Mas a visão do povo em Inhambupe era diferente. O comércio pequeno. Branquinho, 

Seu João Ramos, meu pai. Esse povo não tinha essa visão. O Lino tirava a pulso, ele era 

impossível. A meu pai, por exemplo, ele pedia até perfume. Meu pai dava pra se ver livre 

dele. Pedia forçando. Ia a Zé Nena, tomava uma cadeira daquelas, uma mesa. Chiquinho não 

fazia isso. Lá em Inhambupe não tinha isso, era tudo de graça. Quem mantinha era o pessoal 

do poder. Em Sátiro Dias, uma cidade vizinha, tinha um alto-falante e era a mesma coisa. O 

político local era quem mantinha.  

 

SC – Jorge, muito obrigado pela sua disponibilidade e pelas suas informações. 

 

JP – Não há de que. Quanto quiser é só chamar.  
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Narrativa 004 – Júlio Cesar  

 

Local da entrevista: A conversa foi realizada via e-mail.  

Data: 03 de outubro de 2012. 

Início: 16 horas                     Término: 17:30 

Transcrição sem cortes: Silvio Carvalho 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: Júlio Cesar Ferreira de Assis   

Nome artístico: Júlio Cesar 

Idade: 62 anos 

Profissão: Radialista 

 

LEGENDA:  

SC – Silvio Carvalho  

JC – Júlio Cesar 

 

 

SC - Quando você descobriu que queria ser comunicador de rádio? 

JC - Mais ou menos aos doze ou treze anos de idade. 

SC - Qual a sua primeira experiência como locutor? 

JC – Foi no alto-falante A Voz do Povo, que pertencia ao meu pai, Francisco Guedes, em 

minha terra natal, Inhambupe. 

SC - Qual a importância da sua experiência no alto-falante A voz do povo? 

JC – A experiência com A Voz do Povo foi fundamental para a minha carreira, porque não 

havia nenhuma escola de formação de radialista, na época, aqui no Brasil. Então, a 

capacitação era feita no serviço de alto-falante. 
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SC - Como era feito o seu programa no alto-falante? 

JC - Era meio improvisado, porém organizado. Cada locutor, eram vários, preparava o seu 

roteiro com as músicas que seriam tocadas durante aquele horário. Os ouvintes enviavam 

cartas pedindo a música preferida. Alguns iam até o estúdio e faziam a solicitação de 

“presente sonoro”, parabenizando o aniversariante amigo ou um familiar. Tinham, inclusive, 

aqueles que pagavam para apresentar uma sequência musical, oferecendo “de alguém para 

outro alguém, apaixonadamente”. Nesses casos, os nomes não podiam ser revelados.  

SC - Qual a sua grande recordação do alto-falante A voz do povo? 

JC - Se refere à pergunta anterior. Havia um ouvinte, lembro-me dele, mas não posso revelar 

o seu nome, que todos os sábados pagava para tocar as doze faixas do LP de Waldick Soriano, 

com as músicas A Carta, Quem és Tu, Tortura de Amor e outras. Aí eu justificava, 

anunciando: “Ouviremos, agora, uma especial sequência musical com o cantor Waldick 

Soriano, que é oferecimento de um alguém para outro alguém que se encontra em certo ponto 

da cidade”. Ele ficava feliz e eu também, aguardando a sua presença no sábado seguinte para, 

assim, ganhar mais uma graninha. 

SC - Lembra-se de alguma reclamação a respeito do alto-falante, no sentido de que esse 

incomodava com o seu som alto? Se positivo, que tipo de reclamação? 

JC – Só algumas vezes, quando começava a novena na igreja e nos esquecíamos de desligar o 

projetor sonoro que ficava na Praça da Matriz. Certa vez, o amigo Jorge Alberto Silva (Pacoa) 

teve uma ligeira briga com o padre, porque não quis desligar o som da praça. Mas depois foi 

tudo acertado e continuamos desligando às 19:30, mesmo porque era de interesse do meu pai 

cessar os trabalhados do alto-falante, pois às 20:00 começava a sessão do cinema, quando o 

pessoal saia da praça para assistir ao filme. 

SC - Com que idade e em que ano você deixou o alto-falante A Voz do Povo? 

JC – Deixei quando fui estudar em Aracaju e tentar o rádio nessa cidade. Isto aconteceu em 

abril de 1968. Eu estava com 17 anos. 

SC - Com quantos anos se tornou profissional do rádio? Em que ano e em que rádio estreou? 

JC – A minha estreia no rádio aconteceu neste mesmo ano (1968), aos 17 anos, na Rádio 

Cultura de Sergipe, no dia 12 de maio. Era um domingo que se comemorava o Dia das Mães. 

O programa começava às seis horas da manhã e tocava musicas da Jovem Guarda. Era um 

sucesso. 

SC - Qual a sua formação quando ingressou no rádio? 

JC - Eu tinha concluído o ginásio e em Aracaju iniciei o científico. Era assim naquela época. 
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SC - Você aproveitou ideias desenvolvidas no alto-falante para construir os seus programas de 

rádio? 

JC - Alguma coisa sim, pois no serviço de alto-falante nós aproveitávamos muitas coisas do 

rádio de Salvador. Ouvíamos muito Coelho Lima, J. Luna, Ed Carlos. Do rádio de Aracaju, eu 

ouvia Reinaldo Moura, hoje meu amigo, em quem me inspirei na voz. 

SC - Fez cursos de jornalismo, locutor, etc? Quais? 

JC – Em Aracaju trabalhei, além da rádio Cultura, no jornal A Cruzada, que era da 

Arquidiocese. Mas não fiz nenhum curso na área de comunicação. 

SC - Quais as principais rádios em que você atuou? 

JC – Rádio Cultura, onde iniciei (1988 a 1989). Em seguida, Rádio Excelsior da Bahia (1969 

a 1982), Rádio Clube de Salvador (1982 a 1984) e Rádio Sociedade da Bahia (1982 a 1988). 

Em paralelo a esses períodos, trabalhei nas rádios FM: Piatã e Manchete. Também na TV 

Itapoan, em dois períodos (1972 e 1982), e algumas participações na TV Aratu. Agora estou 

aqui em Aracaju, na rádio Jornal de Sergipe, desde 1988. 

SC - Qual emissora lhe deu maior projeção? 

JC - Todas nos dão projeção, depende do trabalho do profissional. Mas devido à potencia dos 

seus transmissores,100 kw, a Rádio Sociedade da Bahia levava mais longe a nossa voz. 

SC - Quais os seus programas de maior sucesso? Qual a época de maior sucesso? 

JC – O período na Rádio Excelsior foi excelente, não havia a concorrência do radio FM, 

jogávamos soltos. Era bom demais. Mas ainda hoje o rádio continua forte e aqui em Aracaju 

ele é muito forte e o nosso programa como diz o seu título, Sucessos do Povo, é um sucesso. 

SC - Como e quando você ganhou o título de “imperador do rádio”? 

JC – Surgiu por causa do meu nome, homônimo do imperador de Roma. Eu ainda estava na 

Rádio Excelsior e quem colocou esse título foi o radialista Newton Spínola Cardoso, repórter 

policial. 

SC - Quais as músicas que foram mais tocadas nos seus programas de sucesso? 

JC - Na época da Jovem Guarda, Mundo Colorido (gravação de Vanusa), Quero que vá tudo 

pro Inferno (gravação de Roberto Carlos), Sentado à beira do Caminho (gravação de Erasmo 

Carlos), Devolva-me (gravação de Leno e Lilian), entre outras. São muitas nestes quarenta e 

quatro anos de rádio. 

SC - Em sua opinião, por que essas músicas tornaram-se grandes sucessos? 
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JC – Além de estarem na moda, havia a força das gravadoras que marcavam tal música para 

ser tocada e aí caía no gosto dos ouvintes. Hoje é a mesma coisa. A diferença é que há uma 

“ajudazinha” para a rádio tocar. 

SC - Continua atuando em rádio ou em televisão? 

JC – Só na rádio Jornal AM. Não gosto muito de televisão. Expõe muito e a pessoa perde a 

privacidade. E, no momento, preciso um pouco mais de descanso. 

SC – No rádio, quais as diferenças entre os programas no início da sua carreira e os atuais?  

JC - Há grandes diferenças. Hoje, as emissoras vendem horários diversos para quem pode 

pagar e, muitas vezes, o apresentador não se preocupa em produzir. Entra no estúdio de mãos 

vazias, dependendo do ouvinte para tocar o programa. 

SC - Em todos esses anos de profissão, o que você destaca de positivo e negativo em sua 

profissão? 

JC – O rádio é um veiculo de comunicação apaixonante. Vivo o rádio vinte e quatro horas por 

dia. E cada dia é como se fosse o primeiro. É emocionante. Há vários pontos positivos. 

Destaco o contato diário que temos com os ouvintes. Pessoas que não nos conhecem e abrem 

a sua casa para entrarmos todos os dias, sem pedirmos licença. O ponto negativo é que 

algumas vezes há pessoas fazendo rádio, sem ter noção do que é radio, levando a péssima 

informação ao ouvinte. É como as músicas atuais. Sem vocabulário e é tudo em vogal: aa aa 

aa,  ôôô, oi oi oi e por vai. É uma pena! 

SC – Júlio, muito obrigado pela sua disponibilidade e pelas suas informações. 

JC - Um grande abraço e muito obrigado. 
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APÊNDICE B – Narrativas da equipe do CEAP 

Obs.: Os depoimentos a seguir foram gravados durante os ateliês, realizados no mês de junho 

de 2014, e transcritos, na íntegra, por Silvio Carvalho. Os nomes são fictícios, conforme 

acordo com a equipe. 

LEGENDA:  

SC – Silvio Carvalho  

 

Narrativa 005 – Cristina 

Em uma conversa com alguém da área jurídica, quando conversávamos sobre um determinado 

problema, ele me disse: “A senhora não tem noção de quantas pessoas eu já lidei. Mas, se eu 

botasse enfileiradas as dez pessoas mais idiotas, que já me relacionei através do meu trabalho, 

a senhora ganha disparada”. Ele falou isso pra mim e eu chorei muito, em função do por que 

ele estava me dizendo aquilo. E aí me lembrei de Rosa, minha amiga. Ela me dizia assim: 

“Amiga, você é uma pessoa transparente, porque seu corpo fala; você diz as coisas, você não 

precisa abrir a boca, seu corpo diz”. Aí, com essa canção, eu fiquei pensando: quem me 

construiu dessa forma? Quem me construiu assim? Quais foram as referências que me 

tornaram essa pessoa, embora eu não me veja essa pessoa idiota? Por isso, tento olhar para 

aquele buraco negro, onde fica o que a gente não sabe. 

A minha filha quer que eu seja mais alegre. Ela me diz que eu sou pesada. Eu digo: não, sou 

densa. Quando encontro as amigas dela, ninguém brinca, as conversas são sérias, etc. A gente 

tinha combinado de pegar as músicas que me fizeram o que eu sou. Você acabou me 

desconstruindo, me tocando. Só que não quero falar da minha vida, é muito triste.  

A minha bisavó foi muito importante pra mim, é uma referência. Pelas condições, eu deveria 

ser um brucutu. Só que não quis ser um brucutu. Eu quero ser uma pessoa doce. E a minha 

bisavó teve um poder muito grande sobre minha vida e, até hoje, ela tem uma influência 

muito grande. E eu fui buscando, ao longo da minha vida, essa influência da minha avó. Ela 

era uma pessoa extremamente religiosa. A mãe da minha bisa veio de Portugal, com o marido 

espanhol. Chegando aqui é abandonada pelo marido. E aí as coisas se repetem: minha bisa, 

minha avó, minha mãe...  E as músicas da minha avó eram as músicas da igreja. Eu não tenho 

nenhuma vergonha de trazer essas músicas, pois foram essas músicas que me ajudaram e me 

ajudam a ser essa pessoa que eu quero ser hoje. As músicas eram louvores a Nossa Senhora. 
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Minha bisa era devota, minha avó era, minha mãe era e eu também sou. Com todo o meu 

academicismo, que eu também amo, eu sou devota. Então, as músicas religiosas marcaram a 

minha infância. E as cantigas de ninar. Qualquer uma música de Maria me toca. Todas as 

músicas de Maria marcaram a minha vida. Minha avó era rezadeira. As pessoas tinham algum 

problema e aí iam lá para minha avó rezar. Muito pobre, mas muito respeitada. Assim, a 

religião foi uma coisa muito forte em minha vida. Então, aquela música: Mãezinha do céu, eu 

não sei rezar, eu só sei dizer, quero te amar... Não vou falar mais da infância. Não é bom. 

(Cristina dá um tempo e retoma). Entre a infância e adolescência, quando eu tinha 12 anos, 

minha avó morreu. Como nós éramos muito pobres, minha avó morreu e não tínhamos 

dinheiro para fazer o seu sepultamento. Ela ficou a noite toda ali (nesse momento Cristina se 

emociona), em cima das cadeiras. E eu me lembro que muitos meninos da rua ficavam ao lado 

dela. Lembro-me, também, dela quentinha. Foi tudo tão bonito que eu não tenho medo da 

morte. Eu não quero morrer agora, mas não tenho medo da morte. Nesse dia da morte da 

minha avó, eu dou um salto, transfiro esses afetos para minha madrinha. Na verdade, na casa 

da minha madrinha eu me encostava. Hoje, posso dizer isso, depois que eu mesma me 

analisei. A minha madrinha era muito afetuosa e eu, nos momentos de fuga, ia pra casa dela, 

que era vizinha da casa da minha mãe. A minha madrinha tinha uma música que ela ouvia, 

constantemente, que era Índia. Nessa época, ela passou a cuidar dos netos. E Eduardo, um dos 

seus netos, era eu quem o botava para ninar, cantando essa música. A minha madrinha dizia 

que gostava dessa música porque se lembrava do pai.  

Bom, vou para outra fase da minha vida. Desde cede aprendi duas coisas. Uma, que a vida é 

um milagre. Eu vivi esse milagre na fé, na infância e na adolescência. E a minha vida tinha 

sido um milagre, eu não era pra nascer e nasci; ia morrer e não morri; passei várias violências 

e sobrevivi. Como era um milagre, aprendi que eu tinha de cuidar. Se era um milagre de Deus, 

eu tinha que preservá-la. E eu me cuidei só, sozinha. A minha história é uma história de 

solidão. As marcas estão lá. Mas, enfim... Em segundo lugar, aprendi cedo que a gente faz 

opções na vida. E fui perdendo pessoas, amigos que caíram nas drogas, que foram 

assassinados. E eu não queria cair nas drogas, ser assassinada, ter um monte de filhos cedo, 

etc. E eu fiz a opção por sobreviver e, nessa opção, eu descobri duas coisas, duas estratégias 

para eu sobreviver. Uma é a minha fé. A outra é o conhecimento. Eu não abro mão de estudar, 

de buscar novos conhecimentos, de me abrir para o mundo. E acho que tenho uma 

responsabilidade política e social com isso. Hoje, no lugar onde estou, digo que é o lugar da 

vida e, por isso, tenho que abrir caminhos para outras pessoas que viveram o que vivi. 

Contribuir para as pessoas que estão ao meu lado.  
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Na adolescência, eu tive dois momentos muito importantes. Com dezessete anos entro na 

Universidade. E aí a religião, não a fé, foi tensionada. Eu, bióloga que entende o processo 

evolutivo, como é que isso entra? Duas pessoas me ajudaram. Uma foi o padre Pereirinha, que 

era professor de botânica e que tinha uma coluna no Jornal A Tarde. As pessoas me 

questionavam, diziam que religião é babaquice. As pessoas não aceitam. Então o padre me 

ajudou muito. As perguntas que elas me faziam, eu fiz pra ele. E ele me respondeu que são 

coisas diferentes. Felipe Serpa, também, me assegurou falar de Deus na academia. Isso me 

libertou muito lá dentro.  O segundo foi quando conheci meu marido. Ele não é uma pessoa 

religiosa, mas de uma generosidade sem limite. Passei a buscar onde Deus estava em mim. 

Assim, passei da religião para a espiritualidade. Meu marido é apaixonado por Raul Seixas. 

Na fase que eu o conheci, Raul Seixas foi uma marca, pois foi uma marca nesse momento que 

eu vivia tensionada. Todas são importantes, mas eu destaco Metamorfose Ambulante.   

Hoje, eu vivo isso: tudo muda a todo o momento. Gosto das provocações. Nessa profusão de 

coisas. Meu marido e minha filha gostam muito de música. E meu marido gosta muito de uma 

canção de Egberto Gismonti, chamada Passarinho. Quando eu vinha à noite para o Vieira, ele 

ficava em casa e colocava essa música para a minha filha. É a música dele e da minha filha.  

E aí tenho duas músicas que mostram um pouco como estou hoje. Uma é meu caminho 

espiritual. Essa música, que eu conheci no Vieira, me marca muito, principalmente um trecho 

dela que é muito importante na minha vida. É o que me guia, é a minha opção. A música de 

Santo Inácio (Oração de Santo Inácio, com a Banda Bom Pastor) é uma música que me 

marca. Igualmente, de outro lado, mais do lado da construção da razão, essa é uma música 

que está no meu coração, Os Tribalistas. Do ponto de vista da espiritualidade estou tentando 

devolver a Deus o que dele recebi.  

Hoje, não gosto de nada que é fechado. Coisas que me engessam não suporto, não aceito. Sou 

uma pessoa aberta.  Eu adoro coisas que são desconstruídas. Tribalismo é a música que eu 

quero fechar a minha participação. Eu adoro o Arnaldo Antunes. (O grupo ouve Tribalismo).  

Essa música ficou marcada por ocasião de uma aula de Felipe Serpa, quando eu estava 

falando da minha religião, que eu trazia a questão da multirreferencialidade, em que ele disse 

pra mim: “Ouça Tribalistas”. Ele falava que todos têm uma espiritualidade, os índios de uma 

maneira, a gente de outra... 

A questão da implicação. O que eu vi de diferente em seu trabalho é que, na mediação, você 

se implicou. Você estava fazendo um pouco daquilo que nós estávamos fazendo. Essa 
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formação foi muito importante. Foi providente. Suave, leve. Cada momento desse é preciso 

ser registrado e o que está registrado fica.  

SOBRE OS IMPACTOS DOS ATELIÊS 

SC: Como foi, pra você, participar desses ateliês? 

Cristina: Desde 2001 venho trabalhando com abordagens biográficas. Antes de Josso lançar o 

livro dela, Histórias de Vida, inclusive fiz uma resenha, isso em 2004, eu já estava 

sensibilizada a trabalhar com as histórias de vida. Em 1998 vou à faculdade de educação, 

levada por Ornélia, e entro no núcleo de currículo. Essa foi a época que Roberto Sidney 

estava retornando do doutorado dele. E ele trouxe esse viés, de uma formação a partir da 

experiência do sujeito. Ele trouxe muito isso, de Paris VIII. Comecei a escutar isso e a me 

sensibilizar por essas questões. Portanto, já venho mobilizada por essas questões e fiz uma 

dissertação com histórias de vida das professoras da escola Ilê Axé Iopofunjá, que foi um 

trabalho belíssimo. Inclusive, estou apresentando agora em Portugal. E aí, quando você vem e 

traz, exatamente, esse viés da experiência do sujeito, esse viés autobiográfico, com as 

músicas, poxa, pra mim foi um encontro maravilhoso. Eu fiquei muito encantada com essa 

perspectiva, que, pra mim, é inovadora. Eu venho estudando muito as narrativas, leio muitos 

sobre diários, escrevo sobre diários – agora mesmo tem um livro meu, uma coletânea que eu e 

o professor Roberto Sidney estamos participando, sobre diários online. É algo que venho 

construindo, várias produções: artigos, textos, a minha tese, o meu livro, que foi fruto da 

minha tese, a partir dos diários. Então, eu nunca vi esse viés a partir das músicas. Isso me 

encantou bastante.  

Por isso, acho que a sua tese tem um valor incomensurável, porque você traz um aspecto das 

narrativas, do sujeito falando da sua formação, trazendo o pessoal, refletindo sobre essa 

pessoalidade, construindo essa formatividade, que Honoré fala, eu diria que é uma coisa 

inédita. Diria inédita para mim, como alguém que está lidando, pesquisando nessa área, mas 

dentro de um limite do pesquisador. Dentro do meu círculo de pesquisa, nunca vi ninguém 

trabalhando autobiografia a partir das músicas. Então, acho a sua tese inovadora. Então, 

quando você chega para o CEAP e traz essa perspectiva, pra mim foi muito fecundo. Eu me 

senti muito bem, do ponto de vista profissional. Do ponto de vista pessoal, também. Foi muito 

interessante me revisitar a partir das músicas que me tocaram. Foi muito interessante rever a 

minha vida, trazer a minha avó que teve um sentido muito grande e tem até hoje. E, assim, fui 

trazendo toda a minha história de vida a partir das músicas e de uma forma tão simples, tão 
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fácil. Ou seja, você traz a história de vida do sujeito, a partir de pontos, mas que foram pontos 

significativos. Cada um foi falando os seus pontos. 

Repito, foi muito interessante. Foi sensibilizador, foi reflexivo, demarcou ritos e eu acho 

importante demarcar ritos de passagens. O momento da minha avó, o papel da igreja na minha 

vida, que foi muito importante. E como eu percebi como a igreja transversaliza toda a minha 

vida. Eu continuo indo à missa, continuo comungando, sou devota de Nossa Senhora. Isso 

caminha comigo, mas não me afasta da ciência. Eu trabalho com currículo e com a 

epistemologia e isso não me afasta, em nada, do meu rigor científico. Vejo aí dois aspectos, 

dois conhecimentos que me preenchem. Então, foi muito bom. 

SC: Fiquei pensando sobre aquela história da sua avó, como é forte aquilo.  

Cristina: Mas, sabe o que é engraçado? Engraçado é que não lembro. Por isso que estou 

dizendo, você tocou. Foi uma formação – eu não sei se você tinha essa intenção – que eu não 

esperava que fosse algo tão profunda. Veja, uma música! Gente, é uma coisa impressionante! 

Por isso que eu digo, foi algo inovador. Acho, inclusive, que você poderia conversar com 

outras pessoas que trabalham com autobiografia. Eu vou estar em Portugal, agora, vou estar 

com essas pessoas, nos temos uma aproximação muito grande com Cristine-Dellory, com 

Josso, porque são do nosso grupo. Pode ter certeza que vou ter uma lembrança afetuosa sua e 

o que eu puder trazer, que tenha a ver com isso, eu trago.  

SC: Qual o impacto desse ateliê no CEAP? 

Cristina: Nós somos um grupo pequeno. E quando o grupo é pequeno, existem vantagens e 

desvantagens. Quais as vantagens? Como é pequeno, as coisas se resolvem mais facilmente, 

mais rapidamente. Quando somos menores, as coisas trabalham bem. Porém, tem uma 

questão: as diferenças emergem com mais força. A diferença é problemática, não no sentido 

negativo. Ela, em si, já é a própria problemática. Então, lidar com a diferença é difícil, não 

temos ainda estrutura emocional, psicológica, nem o contexto oferece condições para que a 

gente lide com a diferença. Então, eu acho que a importância dos ateliês foi muito isso, de as 

pessoas perceberem as suas diferenças. Mas, também saber: eu tenho potencialidades, mas o 

outro também tem. Mas nessa diferença toda, existe algo que nos une, existe um bem comum. 

Esse bem comum pode ser construído a partir das nossas diferenças. Eu acho que você mexeu 

nisso. Isso é fácil? Claro que não. Mas isso a gente convive o tempo. É na nossa família e em 

todos os outros ambientes. A diferença é problematizante. Portanto, acho que você tocou 
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nesse ponto que, para mim, é um ponto crucial. A gente não se percebe. A sua contribuição 

foi de extremo valor.  

SC: Isso tem reverberado, aqui, no CEAP? 

Cristina: Eu acho que sim. As pessoas se fortaleceram mais em alguns aspectos. Acho que as 

pessoas escutaram mais, uma escuta mais sensível para os outros.  

SC: Você acha que houve uma partilha e que essa partilha contribui para qualificar as relações 

pessoais e a produção profissional? 

Cristina: São duas coisas que existem. Eu vou pegar Foucault, que trabalha muito isso, a 

questão do poder. Não vamos nos enganar, o tempo todo, em nossas vidas, as nossas relações 

são de poder. Não podemos ser ingênuos e nem querer enganar o outro. É o que Foucault diz, 

essa circularidade de poder. E eu não vejo isso de maneira pejorativa, mas como uma relação 

que é natural dos seres. E vou te dizer mais uma coisa, e como bióloga, uma relação natural 

dos seres vivos. Nietzsche diz isso, a nossa vida é uma relação de poder o tempo inteiro. 

Pegue as células. Agora, quando você traz isso para o social, pois o homem é um ser social, 

um ser do afeto, do amor, não dá para você subjulgar o outro, invisibilizar o outro. E isso é 

fácil? Claro que não, nos estamos o tempo inteiro nos tropeços. Portanto, dentro das relações 

de poder não se deve subjulgar o outro, invisibilizar o outro, mas possibilitar o 

empoderamento do outro. E aí eu vou beber na fonte de Freire: todo oprimido abriga, hospeda 

um opressor.     

SC: A briga primeira é contra o opressor interno.  

Cristina: Pois é. O tempo inteiro a gente tem que está, mais uma vez a palavra de Freire, 

atenta para o diálogo, o diálogo ético. O que é o diálogo ético? É o diálogo aberto, em que 

você fala livremente as coisas.  

SC: E aí tem um sentimento que parece dominar o sujeito colonizado.  

Cristina: Vou falar uma coisa. Eu não posso dizer – eu que tive uma vida sofrida, machucada 

em minha alma, no meu psicológico, que eu, hoje, doutora, em termos de sobrevivência com 

uma vida confortável – que em algum momento não me encontro na situação de colonizado. 

Eu não posso dizer que, muitas vezes, não está em mim o complexo de inferioridade. Claro 

que sim. Eu não gosto dessas coisas: eu sou bem resolvida. Não. Às vezes, eu sinto complexo 
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de inferioridade, sim. Não que expresse, mas as minhas atitudes demonstram. Isso não me 

prejudica, às vezes, profissionalmente? Prejudica, sim.  

SC: Você acha que o uso da arte, da música, contribui para esse mergulho? 

Cristina: Sim. Agora, tem uma coisa. Nesses trabalhos com biografia, o que acontece? O 

sujeito tem que ser tocado. Igual a aprendizagem. Lembro, agora, de Ausubel, quando ele fala 

dos subsunçores. Então, se você já tem o subsunçor o conhecimento novo vai se acoplar a ele 

e você aprende. O trabalho que você fez foi de extrema significância, para mim, pessoalmente 

e enquanto colaboradora do CEAP, porque eu tinha os subsunçores. Eu já venho trabalhando 

com isso. Essa é a minha percepção. Agora, não posso lhe dizer dos outros. Agora, acho, 

achismo, que algumas sinalizações posso dizer: o empoderamento, uma escuta mais sensível, 

mais paciência, coisas que eu venho percebendo no coletivo. Quero lhe dizer uma outra coisa. 

Como pesquisadora, em outros trabalhos, muitas das pessoas construíam os diários porque 

estavam na instituição. Quando trabalhei com cartas, percebi que algumas cartas eram escritas 

e aí é a sensibilidade do pesquisador, politicamente correta, mas a gente que tinha o feeling 

percebia que aquele trabalho, aquela formação, não tocou aquela figura. Não houve nenhuma 

alteração. Numa formação, para que tenha uma aprendizagem, ela tem que ser valorativa, ela 

tem que ser qualificada. Víamos isso em muitas cartas, que não houve um afetar, foi só uma 

tarefa. Isso o pesquisador tem de perceber. Mas, como era uma percepção e aí não dava para 

entrar no julgamento, íamos à vivência daquelas pessoas, pois as pessoas se revelam nos atos 

falhos.  
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Narrativa 006 – Regina. 

LEGENDA:  

SC – Silvio Carvalho  

 

Essa sua música eu já ouvi diversas vezes. Fiquei aqui pensando que, muitas vezes, a minha 

voz não é a minha voz. Mas, muitas vezes, a minha voz é a minha voz. Por quê? Nos 

momentos de decisão, de realizar ou de afirma, eu convivo com a voz da emoção, da razão, a 

voz do outro. Eu tenho diversas vozes que são minhas e que não são minhas. Aí você mexeu 

com várias situações em que a minha voz foi muito importante. Eu briguei com tantas outras 

vozes. E está sendo, ainda, essa briga com essas outras vozes, do que é meu e do que não é 

meu. Existe, em mim, uma briga de vozes.  

Foi difícil escolher as canções que marcaram a minha vida. Mas, vou começar por uma: A 

Estrada, de Cidade Negra. (Todos ouvem a música. Logo após, Regina retoma a narrativa).  

Você não sabe o quanto eu caminhei / Pra chegar até aqui / Percorri milhas e milhas antes 

de dormir / Eu nem cochilei / Os mais belos montes escalei / Nas noites escuras de frio / 

Chorei. Essa música retrata a minha história de vida, conta muito da minha história. Às vezes, 

o julgamento do outro, mas você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Eu 

percorri milhares de rios e estradas. Eu vim do interior da Bahia, natural de Coaraci, de onde 

saí com treze anos de idade, para cuidar do meu sobrinho, filho da minha irmã mais velha, 

que eu considero como mãe. Já nasci tendo afinidade com ela. Essa minha irmã veio para 

Salvador ainda menina, para ajudar a família. Veio para buscar um emprego melhor. Quando 

retornava a Coaraci, no Natal e no São João, levava roupas pra gente. Durante algum tempo, a 

roupa que a gente usava era a que ela levava de seis em seis meses. E ela falava pra mim: 

“Quando eu casar, você vai morar comigo”. Mas, eu, ainda criança, ouvia aquilo e dizia: tudo 

bem. Ela, então, casou e veio o filho. Sofreu muito para poder trabalhar e cuidar do filho. O 

menino era maltratado, pois ela o deixava com alguém para poder trabalhar. Ela, então, 

mandou me buscar. E aí foi um choque, sair da minha da casa minha mãe. A minha mãe, que 

era a minha estrela, aquela mulher que eu admiro, ficou viúva aos vinte e sete anos e que 

criou todos os filhos, sozinha. A porta batia, alguém dizendo: “eu levo esse, eu levo aquela” e 

ela dizia: “Não, não dou a ninguém”. Ela criou todos os filhos. Todos caminham pelo 

caminho certo, ninguém virou marginal, são pessoas corretas, decentes. Minha mãe casou 

com quatorze anos e aprendeu com a vida. Assim, eu vi na minha irmã a oportunidade de 
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mudar de vida. Porque eu sempre quis algo mais. Eu fugi de casa com nove anos para 

trabalhar na feira, vendendo roupa. Então, era um escândalo uma menina de nove anos 

vendendo roupa na feira, gritando o povo: “olha aqui”. E aí eu não tinha perspectiva. Como eu 

não tinha condições de comprar o material escolar, batia na porta da casa do prefeito e pedia o 

meu material e da minha irmã e a minha farda. E ganhava. Todos os anos era assim. Ia para a 

livraria de Raimundo e para a loja com um bilhete do prefeito dizendo: “Libere tudo que ela 

precisar”. Quando voltavam as aulas, eu e irmã estávamos com todo o material completo.  

Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Eu vim pra aqui com treze, 

enfrentar uma cidade que eu não conhecia ninguém, para assumir uma casa que não era 

minha, um filho que não era meu. Foi muito difícil. A vida ensina / E o tempo traz o tom. 

Minha irmã me chamava às seis da manhã e só chegava às sete da noite. Saia, o filho 

dormindo; chegava, o filho dormindo. Eu via aquilo e dizia: “Eu não quero isso pra mim. Se 

for pra casar, ter filho e viver essa vida, eu não quero isso pra mim”. Junto a isso, a saudade 

era muito grande. Eu, então, dizia a minha irmã: “Eu preciso estudar, eu quero estudar. Não 

posso ficar sem estudar”. E ela respondia: “Como você vai estudar? E quem toma conta da 

criança? Você veio pra aqui para tomar conta da criança”. O meu cunhado, que havia 

estudado em um programa no Colégio Antonio Vieira, disse: “Já tenho a alternativa. Vamos 

ao Colégio Antonio Vieira e eu vou tentar um horário pra você”. E aí procurou o padre 

Domingos e eu consegui me matricular no EJECAP. E assim foi. Passava o dia todo na casa 

da minha irmã, cuidando da casa e do menino, e, à noite, vinha para o colégio. Como não 

tinha dinheiro para o transporte, vinha e voltava andando. E assim foi até concluir a 8ª série. 

Concluída a 8ª série, tive uma experiência na biblioteca do Colégio e fui convidada para ser 

monitora dos alunos na própria biblioteca. Após dois anos, saí porque a administração decidiu 

contratar uma bibliotecária para cuidar desse trabalho. Mais uma vez, Padre Domingos soube 

que uma livraria estava precisando de uma pessoa para tirar as férias de uma funcionária. Ele, 

então, me indicou e eu fui. Menti pra minha irmã durante três meses. Fiz um mutirão com os 

vizinhos. Minha vizinha levava o meu sobrinho para o colégio, eu ia para a livraria; meio dia 

ia buscar o menino no colégio, à tarde o levava para banca, voltava para o Vieira e, de 

madrugada, lavava roupa, limpava a casa. Fiquei nessa três meses e minha irmã sem saber. 

Isso tudo pra não perder essa oportunidade. Eles, a empresa, gostaram do meu trabalho e me 

contrataram. Estavam abrindo uma outra loja, a funcionário retornou e eles me mandaram 

para a outra loja. Fiquei dez anos nessa empresa e, também, fora da sala de aula (como aluna). 

Como eu tinha subido de cargo, mas não dava para estudar, o que me deixava infeliz, eu vim 

comunicar ao Padre Domingos que ia pedir demissão. Ele questionou como eu ia ficar sem 
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emprego e disse-lhe que não teria problema, eu arranjava outro. Foi quando o CEAP estava 

fazendo uma seleção para uma recepcionista. Participei do processo e aí fui escolhida. Mas, 

com uma condição: só seria aceita se voltasse a estudar. Padre Domingos mandou uma carta 

para Irmã Maria Alice, no ISBA, e voltei a estudar. E fiz 1º, 2º graus. “Com a fé do dia a dia / 

Encontro a solução. E encontrei, pois tive ajuda de muitos professores daqui (Denise, 

Carlinhos, Rise). Houve um mutirão. Depois, entrei em um cursinho e me preparei para fazer 

o vestibular. Todo mundo dizia que eu deveria fazer pedagogia, secretariado executivo... E eu 

dizia que não queria nada daquilo. Não ia fazer nada daquilo só para agradar. Decidi que não 

queria. Aí, do nada, apareceu um cartaz com a propaganda de um curso em Comunicação 

Social com ambientação em publicidade e propaganda. Fiz a inscrição e recebi a notícia de 

que tinha passado. Liguei pra todos, informando que tinha passado. Foram quatro anos 

difíceis, porque eu tinha todas as dificuldades possíveis e impossíveis, porque tudo era novo. 

Nunca fui pra final. Conclui minha graduação e agradeço a todas as pessoas que me ajudaram. 

Mas, o esforço foi meu. Por isso, escolhi essa música. Ela fala do meu esforço, da minha 

história. E o outro não conhece o seu esforço e te julga. É um julgamento que é do outro, mas 

te atinge, porque o outro não sabe da sua história. Por isso que essa música fala da minha 

história, da minha vida, de onde eu vim.  

(Após o grupo ouvia a canção, ela continua). 

Tem uma outra música que eu considero a conclusão da minha história em Coaraci, da minha 

mãe, dos meus irmão. A relação com a minha terra, com a minha família. Uma música de Elis 

Regina, Como nossos pais, que diz: Não quero lhe falar / meu grande amor/ das coisas que 

aprendi / nos discos / Quero lhe contar como eu vivi / e tudo que / aconteceu comigo. (Nesse 

momento, Regina chora, se emociona), e diz: “Essa canção é como se eu tivesse vivido... é 

como se você se transportasse para um mundo que não foi seu.  

SC: Não foi seu? 

(Após o questionamento, Regina retoma). Um mundo que você viveu, mas que não é esse 

mundo real. É uma música que mexe, extremamente, comigo, com a minha história. Mexe 

com as minhas origens, de onde eu vim e o que eu sou hoje. Essa canção me deixa despida. 

(fala tudo isso muito emocionada). A letra dessa canção me desmonta. Com tudo o que eu já 

vivi, com tudo o que já passei, me sinto feliz. Pois o meu único objetivo é estar feliz.  

SC: essa canção lhe marca por causa da letra ou pelo fato de ser ouvida naquele contexto? 
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O rádio, o alto-falante. Eu ouvia no rádio, no alto-falante. A televisão chegou muito depois. 

No rádio havia um programa que as pessoas que iam embora para outra cidade (São Paulo, 

Salvador, etc.) mandavam recados para a família. Após o recado, o locutor colocava uma 

música dizendo: “Essa canção é de fulano de tal para a família tal”. E Elis Regina era o auge. 

E minha mãe sentava-se em um banquinho e ficava olhando para o vazio. Eu que estou 

dizendo que era para o vazio. Ela olhava e contemplava no silêncio dela. Aquilo me 

machucava. Eu achava que a minha mãe estava sofrendo. E eu lhe dizia: “Mãe, eu vou lhe dar 

tudo”. E ela olhava pra mim, dava uma risadinha, e respondia: “Eu já tenho tudo, minha filha. 

Vocês têm saúde. Só quero, agora, ver vocês crescidos e encaminhados”. E eu lhe dizia: “A 

senhora vai ter orgulho de mim.” (Ouvimos a canção de Belchior). 

SOBRE OS IMPACTOS DOS ATELIÊS 

SC: Como foi pra você participar dos ateliês? 

Regina: Foi muito bom. Foi uma experiência nova. Porque uma coisa é você ter avaliação, ter 

reuniões constantes com o seu grupo de trabalho, sua equipe.  Só que a proposta, foi uma 

proposta diferente. Uma proposta para você ir livre, despida, sem defesa, aberto pra você e 

para o outro. Pra ouvir o outro, escutar o outro, compreender o outro. Acho que esse foi um 

momento de você está livre, sem uma proteção. Eu me senti assim. Eu me despi ali, mesmo. E 

foi um momento necessário para a equipe do CEAP, porque lidar com o outro, respeitar o 

outro, a limitação do outro, é muito complicado. O coletivo é complicado. Respeitar e 

conviver com a diferença do outro. E estávamos (a equipe do CEAP) fragilizados, estávamos 

em um momento de muita fragilidade, as pessoas estavam em um momento de muito cuidado, 

todos falando em monossílabo para o outro não interpretar que era pessoal. Você chegou para 

organizar isso. Foi uma demanda nessa intenção, de provocar, de despir, de provocar que o 

outro falasse de si, da sua vida pessoal, do seu passado e que as pessoas conhecessem a sua 

história. Foi um momento de aprendizado, foi um momento em que eu aprendi muito, foi um 

momento em que pude conhecer meu colega, a sua sensibilidade, saber que o meu colega não 

é tão fechado por natureza, mas que existem as defesas para você se proteger, pela sua própria 

história. Foi um momento, também, em que eu pude contar da minha vida, contar um pouco 

da minha história. Não a minha história enquanto CEAP, mas a história de Regina, que vem 

de lá do interior para uma cidade grande. Foi, assim, um momento inesquecível. Foi um 

momento que, pra mim, foi marcante. Em momentos de conflitos, me deparo repensando 

aquele momento. Me deixou mais calma para olhar para o outro, pra ver, também, a 

sensibilidade do outro, respeitar a diferença do outro. Foi um momento muito rico.  
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SC: E como foi se deparar com todas essas memórias que, inesperadamente, emergiram? 

Você trouxe, para aquele momento, alguma coisa pensada ou a sua narrativa foi construída 

ali, na emoção?  

Regina: Na verdade, não. Como te falei, eu fui aberta, não me preparei para aquele momento. 

Eu conheço um pouco o seu trabalho e me preparei para trabalhar questões de relações, mas 

me deparei relatando o meu passado. Eu revirei o meu baú, relembrei de coisas que estavam 

adormecidas, coisas felizes, de momentos tristes, de perdas. Eu tive que, na verdade, ir para o 

meu passado, para a minha infância. Eu fiz uma trajetória. Fui lá buscar aquela menina do 

interior, que morava com a mãe e que tinha uma vidinha mais ou menos, mas que era a minha 

vida e que eu gostava daquela vida, e que mudou para um novo ambiente, onde tudo era muito 

novo. Assumi uma vida que não era minha, uma família que não era minha e vencer. Então, 

mexeu com os muitos medos que eu tive, com decepções que tive, mas, também, com as 

alegrias. Foi um momento em que eu pude reviver as emoções de toda a minha trajetória até 

aqui.  

SC: Você acha que a utilização da música, para trazer essas memórias, facilitou a emersão ou 

as memórias viriam se fosse lhe perguntado como foi a sua vida? 

Regina: Nãããooo!!!! Relacionar as músicas com algo vivido não foi planejado. Quando foi 

provocado, eu lembrava, exatamente, das canções que fizeram parte da minha história até aqui 

e das canções mais marcantes e das trajetórias mais marcantes da minha vida. Então, foi 

único. Foi um momento único. Pelo fato de eu está vivendo o agora, pra frente, o tempo não 

dá para ficar buscando as músicas que, na verdade, no meu dia-a-dia, na correria, estavam 

adormecidas. Então, essas músicas tornaram-se enlaces para cada trajetória, para cada 

momento vivido em determinado período.  

SC: Na sua opinião, qual a importância desses ateliês para o CEAP? Teve algum impacto?  

Regina: Nossa!! Falando por mim e por algumas impressões, com relação aos meus colegas, 

esses ateliês ajudaram muito. O ateliê foi fundamental para acalmar as pessoas e fazer você 

perceber que você não é o centro das atenções, que o outro precisa ser ouvido, o outro tem, 

também, problemas fora do trabalho e que as suas ações não são as mais importantes. Esse 

trabalho [do atelier] despertou isso: eu não sou o centro das atenções, isso aqui é um coletivo, 

não é de fulano ou beltrano é nosso. Somos todos responsáveis pelos aplausos e não aplausos. 

Respeitar a diferença, respeitar a forma rápida do outro e a lentidão do outro, esse trabalho 

serviu muito. Após o ateliê, em determinados momentos de caos, paramos e cantamos as 
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músicas daquele momento e aí lembramos o colega. Vários momentos, após o ateliê, vivemos 

isso, aqui, nos corredores. “Olha, cadê Silvio Carvalho?” Eu vejo as pessoas mais abertas para 

o acolhimento. Aquele momento fortaleceu os laços, já que estávamos um tanto separadas, 

cada um no seu mundo, no seu fazer. Hoje, ouvimos uma música e lembramos o colega, 

porque aquela música remete à sua história. Acho que houve uma partilha, mesmo. Com 

relação à questão do julgamento, serviu muito. Nós só observamos o defeito do outro e 

julgamos o outro. Mas, onde estão os nossos defeitos? Por que não podemos melhorar para 

ajudar o outro?  

SC: Você acha que houve uma partilha?  

Regina: Sim, sim. Nós partimos muito do julgamento superficial na leitura que a gente faz do 

outro. Mas a gente não conhece as pessoas, cria um julgamento daquela pessoa e daí 

caracteriza o outro a partir daquilo que você que é. Você, às vezes, nem pergunta para o outro, 

mas o caracteriza com aquela capa, que fulano é assim e é desse jeito porque é desse jeito. E 

nesse ateliê, não. Observa-se o outro. Fulano tem esse comportamento, por isso fulano é 

assim. Porque lá atrás fulano foi assim e teve consequências, por isso ele se protege dessa 

forma. Mas, fulano não é desse jeito. Isso foi bem visível, ficou bem claro para as pessoas.  

SC: Pela sua fala, parece que as canções ficaram sendo a grande referência.  

Regina: Sim. Se fosse, apenas, um relato eu não sei se teria a clareza de cada um. Se hoje 

você me perguntasse o que, de cada uma daquelas pessoas que viveram o ateliê, guardei de 

cada pessoa, o que ficou pra mim, não sei se eu teria capacidade de lembrar e de te responder 

isso, caso fosse um simples relato.  Portanto, a partir de cada música eu acabei guardando e 

levando um pouco de cada um, de cada história daquelas pessoas. Não registrei tudo, mas 

guardei o que, para mim, era suficiente.  

Foram as canções que me fizeram registrar cada relato. Eu acredito que a arte, envolvendo 

poesia, música, ela é fundamental para a vida. É fundamental para tornar a vida mais leve. A 

arte dá leveza àquilo que você está vivendo. A canção acalma e tira você daquele seu controle 

remoto, da explosão. Traz você para a reflexão, mas uma reflexão que lhe faz sereno, doce. 

Coloca você no chão, mesmo que você flutue. A arte traz um equilíbrio para a vida da pessoa.  
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Narrativa 007 – Maria.  

LEGENDA 

SC – Silvio Carvalho 

Quando você começou a cantar a música, comecei a pensar em algo que me inquieta. O que 

digo, o que falo e como isso tem me surpreendido, às vezes. Por que digo isso? Por que digo 

aquilo? Por que falo, às vezes, de forma tão automática? Por que não me dou conta do que sai 

da minha voz? Por que sai desse jeito? Hoje, isso pra mim é uma inquietação. É uma coisa 

que eu tenho pensado, e até rezado, é me dar conta dos meus sentidos. Como as situações 

estão acontecendo e como estão reverberando em meu corpo? Na minha forma de viver, na 

minha forma de falar, na minha forma de ser. [...]. Quero aguçar mais os meus sentidos, para 

poder me dar conta do que está acontecendo. ( APÊNDICE B: NARRATIVA 007)  

SOBRE OS IMPACTOS DOS ATELIÊS 

SC: Como foi participar dos ateliês? 

Maria: Foi muito bacana. Como eu, também, estou em um processo de terapia, algumas coisas 

foram, não sei se reveladoras, mas importantes para você ter um tempo para você parar e se 

rever a partir da música, que não é banal, faz tão parte da vida da gente e que não nos damos 

conta do quanto de memória ela tem. É algo semelhante ao paladar e aos cheiros. Tem cheiros 

que você sente e te leva pra... te transporta. Música, também. A gente ouve uma e pensa: 

poxa, quanto tempo. Aí você lembra a época, como você estava... Acho que foi bem bacana 

essa parte do autoconhecimento.  

SC: Ao emergirem essas lembranças, ao ser tomada de surpresa por essas lembranças, como 

você lidou com elas?  

Maria: Algumas foram ressignificadas. Como eu tinha escolhido a música dos Saltimbancos, 

a história de uma gata, houve a ressignificação da mesma música em outro momento. Acho 

que agora, quando lembro da música, lembro a partir desse recorte que foi dado aqui.  Quanto 

à outra música, vejo como parte de um saudosismo, mesmo. Foi a canção Coração de 

Estudante, que me lembrou a parte da infância, de uma fase, relativamente difícil, que foi a 

mudança de São Paulo para a Bahia. 

SC: Isso lhe deu a oportunidade de rever essa própria história, no sentido de construir algo 

novo? 
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Maria: Principalmente com a música dos Saltimbancos.  

SC: Você acha que a música contribuiu para que esses fragmentos biográficos emergissem 

mais facilmente? 

Maria: Para mim foi muito mais fácil. Para falar de mim, preciso de um instrumento. E a 

música foi um instrumento super bacana, de tradução mesmo daquilo que se sente. A música 

tem esse papel, só que dessa vez foi intencional. E aí eu me dei conta disso, uma música que 

tivesse um reflexo. E aí foi bem bacana fazer isso.  

SC: Você percebe algum impacto desses ateliês no dia a dia do CEAP, nas relações entre os 

membros da equipe?  

Maria: Isso oportunizou a gente conhecer um pouco mais o lado do colega, fora o lado de 

trabalho. Porque é uma exposição, todo mundo se expondo e você se dá conta de alguns 

detalhes. Isso depende, também, da forma que a gente se permitiu se mostrar. Mas, acho que 

influenciou e que, de alguma forma, aproximou mais algumas relações. Acho, entretanto, que 

precisa de mais ateliês para a gente aprofundar outras coisas. (risos).  

SC: Você acha que esse trabalho contribui para que cada um se reconhecesse melhor dentro 

da instituição? 

Maria: Eu acho que as pessoas aproveitaram, um pouco, para se verem, sim. Eu ainda não 

consigo ver isso nas relações cotidianas. Aí eu falo muito de mim. Eu consigo ver um colega, 

por exemplo, Clara, de outra perspectiva, a partir desse trabalho. Isso, claro, influencia no 

cotidiano, nas relações institucionais.   

SC: Partilhar esse sensível qualifica as relações, a produção profissional?  

Maria: A partir do momento que eu vejo o meu colega de uma perspectiva até então 

desconhecida, as coisas se tornam mais claras. Com isso, a disputa de poder se torna mais 

justa, pois você tem ideia de com quem você está lidando com o grupo.  

SC: Que avaliação você faz do trabalho realizado no ateliê? Qual a importância de se utilizar 

a trilha sonora das pessoas para produzir um conteúdo que possibilite uma discussão sobre as 

relações institucionais? 

Maria: Se eu conseguisse fazer disso um hábito ou uma rotina de rememorar, isso traria um 

ganho do ponto de vista do autoconhecimento. Não garanto que vou conseguir, mas é uma 
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perspectiva. E institucionalmente essa possibilidade de você estar mais próximo do outro e da 

forma como ele é, não só da forma como ele se apresenta. Foi um momento desarmado. Sem 

a música, como é um ambiente de trabalho, eu iria pensar um momento x ou y. Com a música, 

não. E na própria música ela já traz coisas que você nem tinha pensado nela por aquele 

caminho. Portanto, você não tem controle, o raciocínio não tem controle sobre o que aquela 

música pode dizer. Ela pode dizer isso, mas, também, pode dizer aquilo. Enquanto a coisa 

“cabeção”, você pensa e pode colocar um ponto. A música sempre deixa reticências. 
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Narrativa 008 – Rute.   

LEGENDA:  

SC – Silvio Carvalho  

 

Eu gostei mais da última parte. Tem muita situação da vida da gente que a nossa voz não é a 

nossa voz, ou não deveria ser. Buscar dentro de nós outras vozes que nos constituem e que, 

também, fazem a gente ser o que é.  

SC: Quando é que você, que a sua voz é a sua voz? 

Quando eu trago as minhas referências, quando eu trago as coisas que me constituem ou que 

acho que me constituem. Quando eu lembro um conselho que alguém me deu e eu 

ressignifico ele, aí a minha voz está sendo a minha voz. 

Eu não tenho tantas músicas como vocês. Na minha casa era mais TV. Mas, meu vovô era 

autoditada no violão. Na casa da minha avó tinha umas modas de viola. Ele cantava muito 

uma canção e, também, cantava pra mim. Inclusive ganhei um compacto (disco em vinil com 

duas canções), mas não tinha como ouvir em casa, pois lá não tinha radiola. Eu ia para a casa 

de uma vizinha botar esse disco pra ouvir. A música era Carinhoso, de Pixinguinha. (O grupo 

ouve a música de Pixinguinha).  

Também tem uma música que lembro muito minha mãe cantando pra mim. Chama-se Pimpão 

(Ursinho Pimpão), música do Balão Mágico. Eu adoro essa música. Eu sempre dormia com 

essa música. Eu esperava minha mãe chegar para ela cantar. Quando ouço me dá uma saudade 

enorme. Quando eu tiver um filho vou cantar pra ele.  

Outra música que eu adorava era Ilariê. Na hora do programa de Xuxa era a hora que todas as 

minhas amigas chegavam lá em casa. A gente queria assistir para dançar. Eu tinha o desejo de 

saber como era aquele programa de Xuxa, lá no estúdio. A gente dançava com essa música.  

Eu tive bisa até ficar mocinha. E uma das bisa adorava As rosas não falam. Em todos os seus 

aniversários essa música era cantada. Uma vez fizemos uma surpresa para ela. Fomos jantar, 

no dia do seu aniversário, no restaurante do Hotel da Bahia. E lá tinha um pianista tocando. 

Pedimos e ele tocou essa canção, oferecendo a minha bisa. Ela ficou muito emocionada. Ouço 

essa canção e a imagem da minha bisa vem na hora. Ao mesmo tempo em que essa canção me 

traz boas lembranças, traz-me, também, lembranças tristes. Essa mesma canção foi tocada no 

dia do sepultamento da minha bisa.  



232 
 

Outra música lembra muito minha avó e meus primos, quando íamos para a Ilha de Itaparica: 

Águas de março. A gente ficava lá até o mês de março. A casa era bem perto da praia e a água 

do mar chegava até o batente da casa. Quando as águas do mar começam a bater no batente, 

sabíamos que era tempo de voltar para Salvador. Esse era o sinal que eu tinha de voltar. E eu 

não gostava, pois sabia que chegava a hora de retornar para a escola. Ia acabar a folga.  

SOBRE OS IMPACTOS DOS ATELIÊS 

SC: Como foi participar dos ateliês? 

Rute: Foi diferente. Eu nunca havia participado de ateliês com esse sentido. Nunca contei da 

minha história, tão abertamente, como contei aqui. Pra mim, foi muito gratificante, porque me 

fez rememorar coisas que eu havia esquecido e que pareciam ter tanto tempo e, também, 

coisas do meu cotidiano que, muitas vezes, passamos “batido”. Aqueles momentos foram 

momentos de introspecção e me fizeram buscar a mim mesmo, sempre me perguntando: quem 

é Lene, mesmo? O que faço, enquanto profissional, aqui no CEAP? Dentro desses ateliês eu 

pude me conhecer melhor, me perceber enquanto profissional, através das canções que eu 

gostava. Foi um momento, também, de conhecer mais o meu colega e suas canções, pois na 

maioria das vezes só temos conversas de trabalho e não sabemos nada da sua história, o que a 

pessoa viveu, o que a pessoa passou pra chegar até aqui, como diz a canção da banda Cidade 

Negra, cantada pela colega. Ouvir as histórias de Clara, de Cristina, de Maria, de Regina, de 

Davi e do próprio Samuel, ver as diferenças e as semelhanças dessas pessoas, foi muito 

interessante pra mim.   

SC: Como foi chegar a essa carga de memória, através das canções? 

Rute: Vou usar a metáfora da borboleta. Ela se metamorfoseia. Eu estava estática, nada 

acontecia, eu achava que não precisaria mudar nada. A partir das questões levantadas e dos 

textos lidos foi dando uma mexida em mim. Ao ouvir as histórias dos outros, como a 

borboleta, fui amadurecendo. Assim, cheguei ao casulo e, no final, me transformei em 

borboleta (risos). Pra mim foi libertador e desafiador. Desafiador, no sentido de buscar as 

minhas memórias, porque foi um desafio lembrar coisas que eu achava que estavam 

esquecidas em minha memória. Foi libertador no sentido de que pude perceber que eu poderia 

fazer mais, ser mais. Ser mais e fazer mais, por mim e pelos meus colegas. Através das 

canções, fui buscar coisas boas que eu tinha esquecido e também foi despertado o espírito de 

querer fazer mais, de ser desafiada e tentar ultrapassar o limite que me foi imposto. Esse 
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espírito estava adormecido. Nesse sentido, me senti libertada. Foi libertador, também, dizer 

aos meus colegas quem eu sou.  

SC: Em sua opinião, qual a importância desse trabalho para o CEAP? 

Rute: Para a instituição esse trabalho foi muito importante. Como eu disse pra você, não 

conhecia bem os meus colegas de trabalho. Com esses ateliês foi possível conhecer mais da 

personalidade dos colegas. Através das músicas escolhidas, pude perceber as histórias de vida 

que foram contadas, como a minha, através de músicas que lembravam os namorados de 

adolescência, outras que falavam de momentos mais tristes. Muitas me tocaram. Teve música 

que nos remeteu à época da ditadura, que eu não vivi. Outras músicas mostraram momentos 

de liberdade e de partilha com o pai, etc. Eu fiquei muito tocada, nesse sentido. Aqui para o 

CEAP, esse projeto é importante. E não só para o CEAP, mas importante para a vida de cada 

um de nós. Pelo menos é o que eu penso. Depois desses ateliês, eu mudei a minha visão com 

relação ao outro. Depois dessa experiência, tenho tentado ser mais tolerante com o outro. 

Toda vez que vou falar uma coisa, com a impetuosidade da juventude, como diz meu chefe, 

eu me seguro e lembro-me de uma música que corresponde àquela pessoa e aí volto e digo: 

preciso me lembrar de tudo que essa pessoa passou pra chegar até aqui. Ela não é só essa 

pessoa que está aqui, parada na minha frente, me dizendo isso. Ela tem a história dela, que é 

uma história sofrida. Então, eu acho que melhorou muito, não tanto quando poderia, mas 

melhorou muito a questão do relacionamento interpessoal. O trabalho reverberou, mas ele 

precisa ser avivado sempre pra que as pessoas não se esqueçam disso e se dêem conta de 

quando estão assumindo o papel de bode expiatório ou de sabotador. Isso ficou bem marcado 

em mim, pois vivo me vigiando para não ser sabotador das atividades de ninguém, nem 

sabotador de mim própria.  

SC: É preciso que esse exercício seja diário?  

Rute: Sim, claro. É isso que estou falando. A gente precisa reavivar isso com o outro, mas 

consigo mesma. Não me sabotar e não sabotar o outro. Então, voltando ao ponto, hoje eu sei 

quem é cada um dos meus colegas de trabalho. Sei de onde eles vieram e sei uma parte do que 

eles sofreram, porque narraram nesses ateliês. Para mim, cada ateliê era a descoberta de uma 

qualidade e de um sofrimento que cada um deles carrega. Pra mim foi bem gratificante.  

SC: Partilhar o sensível facilita um trabalho em equipe?     
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Rute: Eu percebi, também, que algumas músicas traziam a libertação de algumas pessoas. 

Para mim, era Águas de Março. Quando o colega falou que a primeira vez que viu o pai e esse 

colocou a música da banda Gans and rose, senti que havia um sentimento de reencontro. Eu 

não gostava muito da música, mas depois que ele contou a história, toda vez que ouço a 

música eu lembro e imagino ele em um bugre com o pai. E nem conheço o pai dele. Isso ficou 

gravado em mim: o meu colega conseguiu reencontrar um sentimento através dessa música. 

Quando ouço as ladainhas, lembro da outra colega (Cristina). A história dela me tocou 

profundamente.   Diferente da associação que faço com o colega Davi, que associo a sua 

história a momento de felicidade, da outra colega é sofrimento.  Eu estava em minha casa e, 

de repente, tocou Gatinha Manhosa. Eu dei um pulo e falei: “Essa é a música da minha 

colega”. Minha tia falou: “O que é que tem isso?”. Aí eu fui contar que o namorada da colega 

fazia serenata pra ela com essa música e cantava sempre pra ela. A minha tia, então, contou 

que teve um namorado que, também, cantava essa música pra ela. Pronto, aí rolou história de 

toda tipo, dos namoros, dos casamentos...  

SC: Você acha importante que esses dados biográficos venham à tona, dentro da empresa? 

Rute: Sim, desde que se garanta que a pessoa não será constrangida e a partir do que ela 

quiser contar, pois tem coisas que as pessoas não querem contar, acho importante. Dentro da 

empresa, eu não vejo Silvio como uma pessoa comum. Eu vejo Silvio, apenas, como um 

profissional. Eu quero que Silvio me entregue o relatório tal dia, eu quero que Silvio participe 

disso ou daquilo, que faça essa parte do trabalho. Depois, esqueço Silvio e vou me embora. 

Então, eu fico sem saber quem é Silvio. Eu não sei o que ele passou pra ser o profissional que 

é hoje.  

SC: Conhecer dados biográficos do outro humaniza mais as relações? 

Rute: Eu acho, não; tenho certeza. Humaniza a pessoa e humaniza o trabalho. Eu mesma me 

descobrir nesses ateliês. Percebi que preciso me desenvolver mais, aprender a conviver mais, 

preciso controlar mais a minha ansiedade. Algumas músicas me ajudam. O dia todo que estou 

no CEAP ou em casa, ouço música. Dos clássicos aos alternativos. Com esses ateliês, percebi 

que eu preciso me colocar mais. Mas já comecei a não ser tão tímida em determinadas coisas, 

a me lançar, a falar, a indagar. Sei que preciso aprender muito, pois as histórias das pessoas 

que trabalham aqui, nesse ambiente em que eu vivo, mostram uma formação maior que a 

minha, mesmo porque são mais velhas que eu. Percebi que o gosto musical das pessoas 
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mostra que elas viveram uma época diferente da minha e que isso gera conflitos e, por isso, 

precisamos encontrar um meio para mediar isso.  

SC: Essa metodologia pode ser aplicada na formação de professores? 

Rute: Não só na formação de professores, mas que eles implantem isso nas escolas. Quando o 

professor conhece a história do seu aluno, ele pode pensar melhor sobre as estratégias de 

aprendizagem que devem ser utilizadas para aquele aluno, para aquela turma. Eu acho que é 

bem interessante. Por essa metodologia as pessoas podem se conhecer mais e melhor. E 

através de uma coisa gostosa que é a música. Quem não gosta de música? Talvez não goste 

das mesmas músicas que você gosta, mas, certamente, vai gostar de outras.  
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Narrativa 009 – Davi. 

LEGENDA:  

SC – Silvio Carvalho  

 

Na mesma hora que foi passado o comando, veio toda a minha trilha. Eu tenho uma música 

para cada situação da minha vida. A primeira que vem à cabeça, eu ainda pequeno, e que 

depois passou a fazer um sentido enorme na minha vida, pois na época não tinha nenhum 

impacto, foi ouvida com minha avó. Ela colocava a música e eu não entendia absolutamente 

nada da música, mas depois de um tempo você vai entendendo. Minha avó adorava Edith 

Piaf. E uma música que todo mundo conhece, La vie a rose, ela repetia, sem exagero, por 

duas horas. Não tive oportunidade de conversar com ela sobre o motivo dela gostar tanto 

dessa canção e de repeti-la tanto. A música terminava e começava, terminava e começava, 

sem parar. E eu, em casa, com ela, brincando ou estudando, e a música sempre de fundo. 

Apesar dela falar francês, parece que a questão não estava na letra, mas na emoção que a 

música passava. 

Um dia, pra você ver como a coisa ficou tão forte, eu estava em uma aula (oitava série) de 

Jorge Portugal e ele pediu que fizéssemos uma redação com tema ligado a alguma coisa da 

França. E eu comecei a cantarolar a canção. Ele, então, parou a aula e disse: “Você sabe o que 

está cantarolando?” Mas, eu não estava conscientemente pensando na música. Mas, disse: La 

vie a rose. E ele falou: “Mas você não pode conhecer essa música”. Como não posso conhecer 

essa música, retroquei. E ele: “Não é uma música da sua geração. Mas, se você me disser de 

quem é essa música, eu vou voltar a ter esperança na educação”. Eu, então, lhe disse que era 

de Edith Piaf. Ele pegou aquilo e foi falar sobre a canção francesa e tal. Foi ali que eu me dei 

conta, fui me dando conta, de que na casa da minha mãe, onde eu vivi até os oito anos de 

idade, não se ouvia música. Lá não se tinha o hábito de ouvir música. A referência da música 

é na casa da minha avó. E aí quando penso em música, como algo que aciona memórias, 

referências, lembro-me dessa canção.  

No início da adolescência eu tinha uma namoradinha, na escola, que era mineira. No meio do 

ano, ela teve que voltar para Minas. E aí, antes de ir embora, ela botou uma canção pra mim, 

que dizia: Não aprendi dizer adeus.  Eu nunca tinha ouvida aquela música, mas foi a que ela 

escolheu para marcar a nossa separação. Depois de ouvir várias vezes, a música me ajudou a 

compreender tudo o que eu estava vivendo com ela o ano inteiro. É incrível, qualquer 

separação que eu tenha na vida essa música me vem fortemente.   



237 
 

Um outro momento, quando estou naquela fase de querer me mostrar para o mundo, me 

mostrar mais adulto, é o de Faroeste Caboclo, de Renato Russo. Essa música todo jovem 

cantava como hino, era uma música de nove minutos e que eu sabia cantar toda. Aquele 

jovem destemido, que rola o Brasil todo, no fundo, era o jovem que eu queria ser. Eu queria 

ser aquele cara descolado. Mas tem um negócio na música. Quando você fala isso que a 

canção não é, necessariamente, a letra, e você demarcou bem isso quando perguntou a Regina, 

é incrível como não, necessariamente, a letra, mas também a letra. Mas a música tem o poder 

de você ouvir, entrar nela, te emocionar, mas te frustra, às vezes, enquanto letra. É todo o 

símbolo que habita a música. É com quem você andava, é o período, é a afirmação da 

juventude. Depois é que você começa a compreender, você começa a perguntar se é aquilo 

mesmo que você quer pra você. Mas, na verdade, havia uma empatia com o personagem. Eu 

fiz questão, com essa música, de parar grande parte do meu dia para decorar essa letra. Eu 

precisava saber cantar essa canção. Cantar a letra era um símbolo de afirmação muito forte.  

(Ouvimos as duas músicas citadas por Davi. A seguir, Davi retoma sua narrativa). 

Morei um ano na Itália. Lá, fiquei muito marcado quando andei pela primeira vez de trem. Foi 

nessa primeira vez de trem que parei para ouvir Caetano Veloso. Assim, todas as vezes que eu 

ouço determinada canção de Caetano, lembro-me das minhas primeiras viagens na Itália. A 

canção é Trem das Cores. A sensação plena de que eu estava descobrindo as coisas, sentado 

no trem. Como naquela época as coisas eram muito diferentes de hoje, antes de viajar eu 

gravei várias fitas com canções brasileiras e levei, junto com as fitas, um walkman. Em uma 

das fitas, gravei canções de Caetano. A intenção era, apenas, levar coisas do Brasil. E foi 

incrível, quando sentei no trem, coloquei os fones no ouvido e começou a tocar, exatamente, 

essa música. Fui ouvindo a música e vendo a paisagem, com o trem passando pelas cidades.  

(Após ouvirmos a canção Trem das Cores, Davi retoma a narrativa). 

Aí, junto com Caetano, descobri Gil. E nesse período na Itália, em que eu ficava pensando 

muito nas coisas do Brasil, descobri a música A linha e o linho. E longe do meu país, sentia-

me mais sensível e fantasiava coisas, etc. Com essa música, eu ficava pensando em voltar 

para o Brasil, procurar uma pessoa bacana e me casar. Considero essa canção a síntese mais 

perfeita da cumplicidade.  

Três outras canções completam a trilha sonora básica da minha vida. Uma delas é quando, 

mais adulto, reencontrei meu pai. Assim como minha avó, ele ouvia uma canção a todo o 

momento. Como eu não tinha vivido com ele até então, nessa fase que eu fiquei mais próximo 
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dele entrei no seu mundo. Ele ouvia muito Guns N' Roses. Sweet Child O Mine era a canção. 

E aí era interessante como eu ia ouvindo essa música.  

(Após a canção, Davi retoma a narrativa).  

Ouvindo a música, agora, revivi tudo. O vento batendo, a gente andando de Buggre. E ele me 

dizendo que essa música foi libertária pra ele. E essas histórias dele acabavam me 

mobilizando. Essa é a trilha com meu pai. Essa canção rememora tudo.  

Minha avó fez um movimento muito grande para que eu me reaproximasse do meu pai. 

Diante disso, antes de reencontrar meu pai, eu já criava na minha cabeça como seria isso, 

como ia ser depois de tantos anos, eu mais adulto reencontrá-lo. E o mundo dele era um 

mundo totalmente desconhecido para mim, um mundo absolutamente formal. E, no meu 

modo de ver, essa música estava diretamente ligado a um mundo de drogados, de gente muito 

doida, como se dizia. Aí, quando houve o encontro, a música não casava com o perfil de vida 

dele que eu já tinha idealizado. Muito embora ele nunca tenha se envolvido com drogas, essa 

música não batia com o perfil do cara. E aí foi uma porrada, no bom sentido, no meu 

preconceito, pois eu pensava isso: não tem a ver com o que eu idealizei.  Contudo, naquele 

momento, o meu sentimento era de plenitude. Aquilo era tudo o que eu queria ter vivido 

antes. Fiquei feliz, absolutamente deslumbrado. E olha só. Ele ainda tem esse buggre. E 

quando saímos juntos, involuntariamente, eu boto essa música pra tocar. É como se eu 

quisesse reviver aquela sensação da primeira vez que a gente andou por Juiz de Fora, cidade 

onde ele mora. É um rito que eu tenho que viver, cada vez que eu vou lá. E como não é uma 

coisa que, deliberadamente, eu digo a ele, crio situações para isso acontecer. Lembro, agora, 

de uma vez que íamos para um campo jogar bola e a mulher dele ia junto. Eu fiz tudo pra ela 

não ir, porque eu queria viver com ele a mesma coisa que eu tinha vivido. Cada vez que eu 

repetia a cena, sentia a mesma coisa da primeira. É como se tudo o que vivi, naquela primeira 

vez, não tivesse dado conta. É como se eu precisasse viver aquilo de novo, de novo, de novo. 

Claro que cada reencontro não é igual, mas a sensação é a mesma. É como se, cada 

oportunidade, eu descobrisse um pouquinho mais dele, em razão de tantos anos que a gente 

não conviveu.  

Aquela sensação de estar com meu pai era uma sensação de plenitude. A vontade era de 

congelar tudo aquilo. Bethânia, citando Guimarães Rosa, diz que felicidade se acha numa 

horinha de descuido. A música provoca essa horinha de descuido. De repente, você é tomado 

por aquele conjunto de sensações. É puro êxtase. É uma sensação que eu tenho vontade de 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kboing.com.br%2Fguns-n-roses%2F200006-sweet-child-o-mine.html&ei=SnfRU8u2GsyvyATj_4HgDQ&usg=AFQjCNF4uJYKM5zwE-t_1m5uqknpH84gHg
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repetir todas as vezes que eu vou lá, como se fosse um drogado. E por que querer reviver tudo 

isso? Qual o objetivo? Como por muitos anos eu idealizei o encontro, e o encontro foi de tal 

modo surpreendente, como eu não vivo com o meu pai, cada reencontro torna-se a 

possibilidade de redescobrir novas coisas. No primeiro encontro eu descobri a novidade 

absoluta. Nos seguintes, novas novidades.  

Por fim, uma banda de pagode no Rio. A primeira vez que eu fui a uma casa de pagode, o 

Grupo Revelação provocou uma experiência fantástica para mim. Essa música, Pra sempre 

com você, me tocou, pois eu sempre quis ser jogador de futebol. A vontade se concretizou 

quando soube que meu pai, também, jogava bola. Nessa casa de pagode, ouvindo essa música, 

eu me senti um jogador de futebol. (risos). 

Muitas coisas, daqui, vão fazer mais sentido com o tempo. Gostei muito quando você disse, a 

partir da minha fala, que esse trabalho não é apenas para conhecer o outro, mas conhecer para 

fazer o quê com esse conhecimento. Isso faz a gente potencializar tantas dimensões, por conta 

das personas aqui estabelecidas, que ficam meio escanteadas e que terminam vindo à tona. 

Acho que esse é o grande ganho mais pragmático. Na verdade, um trabalho como esse gerará, 

ou já está gerando, uma atmosfera diferente no sentido da convivência. Isso, pra mim, já é 

imediato. Aquilo que você falou de que não tem como se ter um ambiente criativo, de livre 

pensamento, de insight, de ligações, se não existe um clima propicio e saudável. Saudável não 

necessariamente no sentido de que sejamos todos amigos, íntimos, mas no sentido de que esse 

clima saudável nos permita nos conhecermos melhor. Está mais na perspectiva intro do que ex 

(de fora). Hoje eu consigo ver que é uma estratégia de formação mais ampliada. Você 

conseguiu mexer e esse legado vai ficar. Não seremos mais os mesmos, pois o grupo 

precisava fazer essa experiência. 

SOBRE O IMPACTO DOS ATELIÊS  

SC: Como foi participar dos ateliês? 

Davi: A coisa mais importante que o seu trabalho me possibilitou foi não só uma 

rememoração de situações que eu vivi, sobretudo na minha infância, mas a possibilidade, 

hoje, de compreensão do que eu vivi e não tinha noção do que estava vivendo. E, sobretudo 

pela música, porque a minha experiência pessoal, a minha constituição de identidade está 

diretamente ligada à minha experiência de vida com a minha avó, que era uma mulher muito 

musical. E eu lembro que trouxe como uma das músicas que me marcou profundamente, que 

ela escutava, eu diria exaustivamente, porque repetia muito (e depois eu vou falar do porque 
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ela dizia que escutava muito aquela música), a música La vie a rose. Era uma música que, 

naquele momento, eu não entendia, continuo, talvez, sem entender o que ela queira dizer. 

Claro, depois eu fui estudar, fui procurar saber o que significava. Mas a música, já naquela 

época, me mobilizava, me emocionava, acionava em mim sentimentos que eu convivendo 

com tantas outras pessoas da família que, teoricamente, seriam referências potencialmente 

fortes pra mim, nunca conseguiram me acionar. Eu só conseguir ser acionado, do ponto de 

vista da sensibilidade, da capacidade de parar para pensar a força que uma música pode ter, 

ouvindo La vie an rose, com a minha avó. Então, hoje – hoje que eu digo é depois de viver a 

experiência que você nos possibilitou, a experiência de estar escrevendo sobre isso – eu 

consigo compreender. Acredite, o seu trabalho funcionou como uma espécie de terapia, para 

mim. Porque eu pude, para além do momento que vivemos aqui, levar o que você me instigou 

e pensar o quanto a minha avó continua presente em mim e o quanto ela foi, e continua sendo, 

uma referência determinante na minha vida. E quanto eu reproduzo, inconscientemente, os 

valores que estavam atrás daquela música, até hoje. Então, a beleza que eu descobri do que eu 

estava vivendo ali é um negócio que, de verdade, quando eu paro para pensar, a partir daquela 

experiência, eu choro e tenho chorado várias vezes ao lembrar situações em que eu estava 

conversando com ela e, como pano de fundo, essa música.  

O incrível é que ouvimos muitas músicas, mas a pergunta que ainda permanece em mim é: 

por que essa música e não tantas outras que nós ouvimos juntos? Talvez, uma hipótese 

possível, essa música estivesse carregada de sentido, pois ela se formou em medicina e foi 

fazer residência médica, na França. Ela amava a língua francesa e o seu grande sonho era falar 

francês e, algum dia, ser confundida com uma francesa, pela qualidade do idioma que falava. 

E esse dia se realizou. Segundo ela, estava uma vez em um café de Paris e, quando foi pagar a 

conta – ela era muito conversadeira e puxava conversa com todo mundo –, o garçom lhe 

perguntou se era parisiense do bairro, porque nunca a tinha visto ali, e ficou surpreso quando 

ela disse: “Não, não sou parisiense. Sou brasileira”. Foi o auge. Então, quando ela voltou para 

o Brasil, essa música, talvez pra fazer sentido na vida dela, lhe acompanhou. Então, eu vivi 

com ela, exatamente, nesse período que o francês... Na verdade, ela realizou um sonho. E 

aquela música simbolizava o sonho dela. Eu passei a morar com ela, exatamente, nesse 

período, quando essa música gritava dentro dela, tinha um sentido muito grande. A realização 

de um sonho: ser confundida com uma nativa da língua francesa. Talvez, isso explique porque 

ela repetia tanto a canção. Só que as suas referências – a língua francesa, a cultura europeia, a 

medicina – passaram a ser um conjunto de coisas que me influenciaram, também. Então, eu, 

naturalmente, embora em outro país, repeti um pouco o percurso dela. Porque ela dizia que 
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era importante, na vivência da graduação ou da pós-graduação, a pessoa morar fora do seu 

país. A experiência de morar, a imersão em outro país, era absolutamente decisiva para a 

gente ver a vida de uma outra forma. E tanto que eu, enquanto esperava o vestibular, fui 

morar na Itália. Passei um ano lá. Olha como aquela fase do La vie en rose foi determinante 

para eu realizar coisas, muito inspirado na experiência de vida que eu vi nela. E o meu sonho, 

por projeção, foi o mesmo sonho dela: que eu falasse italiano e fosse confundido com um 

nativo da língua italiana. E aí, só pra amarrar tudo, quando eu fui para a terapia, logo nas 

primeiras sessões, quando ele (o terapeuta) viu a força que tinha a minha avó, como referência 

na minha vida, disse: “Precisamos matar a sua avó”. (Risos). Foi uma coisa bem legal, matar 

nesse sentido simbólico. Até porque eu contei pra ele que eu tinha um quadro, em tamanho 

natural, de uma foto dela.  Foi um processo, pra mim, tão interessante. Eu não digo só ser 

iniciado na música, mas uma música que tem sentido, tão rica, porque fala sobre tantas coisas 

da vida dela, que se acionam um processo que vai mudar a sua vida, que no caso mudou a 

minha vida.  

SC: Tudo isso que você fala, hoje, é uma ressignificação? 

Davi: É, perfeitamente. Como eu abri falando, você está vivendo, ali, um processo histórico 

que você não se dá conta do tamanho das consequências que aquela vivência vai proporcionar 

na sua vida. Você não tem ideia da dimensão transformadora daquela experiência. É por isso 

que eu disse lá atrás: cada vez que eu paro seriamente para pensar sobre isso, eu me emociono 

e choro, porque isso foi, absolutamente, transformador na minha vida.  

Eu também convivi um tempo com a minha mãe. Não que minha mãe tivesse menos 

significância nesse meu processo formativo, mas a música era uma dimensão que não existia 

no universo de socialização e de vivência com a minha mãe. Mas, onde eu encontrava a 

música como esse elemento da cultura, que fazia a gente discutir sobre a vida, eu só tinha com 

a minha avó. A experiência da música na minha vida só posso atribuir à vivência com a minha 

avó. A minha mãe, como acho que é natural, não é? Cada elemento importante da sua família 

traz um viés de influência forte na sua vida.  

SC: Com relação ao CEAP, qual a importância dos ateliês? Teve algum tipo de impacto?  

Davi: Eu já poderia citar algumas coisas que eu vejo indícios. Grandes transformações, não, 

pois o tempo é curto para isso. Temos menos de dois meses que realizamos o atelier. Mas, 

penso, que qualquer espaço, centro, grupo de pessoas que trabalham com educação, essa 

dimensão, em algum grau, do autoconhecimento, de você se permitir... Porque eu não gostaria 
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de reduzir a proposta a entendimento de grupo, de a gente se entender melhor porque a gente 

se conhecer melhor. Mas, entender melhor o grupo porque passamos a entender melhor a si 

próprio. Esse foi o grande valor. Se você for pensar em nível de graduação, quem lida com a 

educação se não for por iniciativas próprias não vive essa experiência. Não há, sobretudo 

dentro do universo da faculdade, uma proposta efetiva para você lidar consigo próprio. Talvez 

a gente aqui tenha, em algum grau, um trabalho nessa direção, porque fazemos parte de uma 

rede jesuítica, em que se trabalha o eneagrama, essa outra forma de autoconhecimento. Mas, 

se você olhar, individualmente, cada um tem sua formação muito longe dessa iniciativa de 

olhar pra si próprio. Observe que na primeira pergunta, que você faz muito bem, você dá o 

elemento, você sugere um pouco o poder que pode ter isso, que é reviver processos que lhe 

marcaram e que você carrega até hoje e que a gente, às vezes, se não parar para pensar sobre 

isso, passa despercebido. Você não só não valoriza, como, também, não entende tudo que 

passou. Eu acho que a gente se suporta melhor quando a gente se entende melhor.  E educação 

passa pelas relações, não dá para você distinguir uma coisa da outra. Sem chavão, como eu 

posso pensar em me relacionar com o outro se eu não me relaciono bem comigo mesmo?  

Assim, quando eu abro a resposta dizendo que já vejo indícios, é que acho que o grupo, em 

algum grau, já se revela um pouquinho mais tolerante para além do discurso, porque no 

discurso todo mundo tem isso muito bem incorporado. Trabalhar com as diferenças, construir 

coletivamente, isso do ponto de vista retórico é muito claro em todo mundo. Mas, nas relações 

factíveis é que vai revelando o quanto distante estamos entre o que dizemos e o que fazemos. 

E aqui, não. Claro, o grupo é pequeno, mas vejo indícios disso. O trabalho do ateliê é citado 

em muitas ações que a gente tem feito aqui. Pra mim, é um outro indicativo de que aquela 

ação continua. Continua em um outro lugar, né? Não daquele jeito que fizemos juntos, mas 

continua reverberando nas pessoas.  

SC: A partir dessa experiência, você acha que a utilização da trilha sonora da história de vida 

das pessoas facilita uma performance narrativa (auto)biográfica?  

Davi: Acredito. Pegando a minha experiência pessoal, a trilha sonora, que eu nunca pensei 

como tal. Eu quanto penso em alguma música, penso muito no momento isolado: quando 

estava apaixonado, quando fui morar na Itália, recortes isolados. Mas, quando você nos incita 

a pensar na trilha sonora, possibilita criar um elo que vai juntar todos os momentos da sua 

vida e construir um painel rico e bastante diversificado sobre você próprio. Essa experiência, 

eu acho que só é possível se a pessoa é dirigida para isso. Entende? E essa experiência de se 

pensar, parar e tentar compor esse painel, mosaico de tudo que é você, dentro de um grupo 
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pequeno você também constrói um mosaico ou um panorama do outro. São duas dimensões: a 

do autoconhecimento e do heteroconhecimento, na medida em que você está lidando com 

uma pessoa que diariamente mantém contato, mas que você sabe muito pouco sobre ela. Essas 

duas dimensões: do eu, me entendo melhor. Entendendo melhor o outro, porque passo a 

conhecê-lo melhor. Por incrível que pareça, a gente sendo um grupo pequeno, a gente se 

conhece muito pouco. E olha só que legal. O desdobramento disso é que quando eu me 

entendo melhor e entendo melhor o outro, também sou capaz de pensar em alternativas 

formativas usando essa, posso chamar assim, metodologia. Isso nos abre uma nova 

perspectiva de abordagem no trabalho com o professor. Embora não desejamos fazer, 

exatamente, o trabalho que você faz, no sentido de que a gente nem tem competência para, 

mas como eu posso fazer valorizar isso nos professores e fazê-los pensar sobre os seus 

processos biográficos a partir de uma trilha sonora. Acho que isso tem uma força 

mobilizadora para o sujeito pensar na sua vida, diferente de muitas outras abordagens. É tão 

significante, pois a trilha sonora conta muitos dos momentos da vida dele. As músicas contam 

muito do sujeito e quando você junta a trilha sonora da sua história, você entende a vida. Que 

outros elementos seriam capazes de mobilizar, de uma forma até lúdica, leve e extremamente 

potente, e ir ao âmago da pessoa? Acho que você, também, nos despertou para pensarmos 

como o CEAP pode valorizar isso nas suas práticas? Quando digo valorizar, não é pensando 

no CEAP ser protagonista da ação, fazendo. Mas, como eu posso pensar no estabelecimento 

de currículo quando acredito, enquanto instituição, que isso deve ser trabalhado? Aí eu vou 

buscar o expertise para trabalhar. Hoje, compreendo que isso, no currículo, tem uma potência 

na transformação do jeito do professor ser e trabalhar. Eu poderia sintetizar dizendo uma coisa 

do tipo: a docência como existência. Você leva para a docência todas essas experiências que 

lhe marcaram. 
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Narrativa 010 – Clara. 

LEGENDA:  

SC – Silvio Carvalho  

 

Desde que foi proposto a ideia da música, fiquei pensando: poxa, qual foi a música que me 

marcou? Eu não encontrei música que tivesse marcado a minha vida. Fiquei pensando como 

era a música na minha vida. Minha mãe, de vez em quando, cantava. Ela era uma professora, 

eu sentia, na voz dela, certa melancolia.  

Quando eu estava pensando nas canções que tiveram certa importância na minha vida, percebi 

que estavam ligadas a questões afetivas. Em particular, à sexualidade. Uma coisa que era 

muito gostosa de viver, na minha adolescência, eram as serenatas. Era muito bom acordar e 

ouvir aquele violão chegando, as canções e a saudade ouvindo o violão indo embora. Eu 

sentia a sensação de ser amada. E uma música que marcou o meu primeiro namoro foi 

Gatinha Manhosa. Todo mundo sabia que essa era a nossa música. Não era só minha e dele. 

Como ele partilhava muito o amor que sentia por mim, pois era um amor proibido, já que ele 

não estava no padrão do meu pai e da minha mãe. Até hoje, minhas irmãs, quando toca essa 

música, falam que é a minha música.   

Minha família era repressora. Namorar um cara fora do padrão foi uma grande transgressão. 

Apesar de a minha mãe ser autoritária, eu sempre sustentei o que fazia. Sou a caçula. A 

relação com minha mãe sempre foi de confiança.  

Outra música que me marcou, nessa época, foi Acorrentados. Um bolero cantado por Carlos 

Alberto ou Agnaldo Rayol, se não me engano. Era muita paixão. Hoje acho cafona, mas na 

época não achava, não. Era a paixão fervilhando e eu, adolescente, ouvia aquelas músicas e 

essa foi marcante.  

Em uma viagem a Valparaiso, Chile, paramos em um restaurante e, muita gente, entra um 

casal, ele com o violão. A primeira música que eles cantam é Acorrentados. Ela (a cantora), 

muito nova, me surpreendeu. Foi um presente que ganhei. As memórias vieram todas. Eu 

nunca cantei, pois era tida como desentoada. Eu gosto muito de teatro, mas o módulo 

avançado tem música e, aí, eu desisto. Fico só no módulo básico. A música, para mim, está 

muito ligada à dança. Na minha adolescência toda era muita dança. As festas no clube, no 

colégio. Quando ouço essas músicas, vejo-me dançando.  
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SOBRE OS IMPACTOS DOS ATELIÊS 

SC: Como foi participar dos ateliês? 

Clara: Desde o início da proposta, eu fiquei pensando na minha vida, nas músicas, da 

interferência dessas músicas na minha vida. Fiquei pensando sobre isso. Na verdade, o que me 

proporcionou, desde o primeiro momento, foi um mergulho no meu autoconhecimento. Eu 

sou uma pessoa que já fiz terapia muitos anos e pensar nas músicas, como elas tiveram uma 

importância na minha vida, foi gratificante e gostei de estar mergulhando nisso. Realmente, 

revelou mais um aspecto do meu autoconhecimento. Eu fiquei pensando, quando eu falei das 

minhas músicas. Diferente das pessoas que disseram que muitas músicas representaram 

mudanças estruturais, na minha vida não teve isso. Mas, as minhas músicas me revelaram 

uma questão afetiva. Não sei se era uma carência afetiva, mas a música veio sinalizando isso. 

Todas as músicas vieram sempre nesse viés afetivo. Então, foi bom tomar conhecimento 

disso.  

SC: Quando você traz essa relação afetiva da música com o fato, está dentro de um processo 

de ressignificação ou de saudosismo? 

Clara: Eu ressignifiquei. Exatamente, foi uma ressignificação de todo um contexto. Eu pensei 

naquilo e vi o quanto de mudança já aconteceu comigo. Eu vi que aquelas questões afetivas já 

não são uma realidade na minha vida. Como eu tenho uma auto-estima maior, consigo 

perceber a pessoa que sou, minhas qualidades e como hoje, nas relações, eu sei escolher 

aquilo que eu quero pra mim. Não submissão às regras do outro é ter consciência de qual é o 

lugar do amor na minha vida. É um lugar de parceria, de cumplicidade e não mais de 

submissão ou dependência.  

SC: Você acha que a utilização da canção, para trazer esse conteúdo facilitou, deu mais 

autenticidade à narrativa? 

Clara: Eu acho que a música, como instrumento de liberação das suas questões, é um 

instrumento suave e que dá certa tranquilidade. Na verdade, eu não tenho muita dificuldade de 

falar. É lógico que tenho muita discrição e não exponho as minhas coisas assim. Tudo vai 

depender do lugar que eu esteja. Nesse sentido, a música fez me sentir confortável em falar 

para um grupo que, pra mim, é um grupo recente e que apresentava algumas questões 

relacionais. Entretanto, não tive dificuldade de estar me expondo.  Na verdade, não tenho 
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dificuldades para falar sobre minhas questões, mas acho que a música foi uma forma suave de 

você trazer todas essas coisas. Não só da minha parte, mas dos colegas, também.  

SC: Partilhar esse sensível facilita o trabalho em equipe? 

Clara: Com certeza, porque é dessa forma que a gente cria vínculos. Crio vínculos no 

momento que eu me exponho, que o outro passa a conhecer a pessoa que eu, de fato, sou, sem 

estar nas funções, mas no lugar da pessoa. A construção de vínculos só se forma quando você 

tem a coragem de se expor e você acredita que aquele grupo vai respeitar todo o seu 

abandono. Abandono no sentido de você abrir mão dos seus controles e se colocar 

abertamente. Quando você está fazendo essa exposição, eu acredito, existe uma magia, como 

se fosse algo sagrado. E você colocou, logo no início, essa questão para o grupo de todos 

estariam se expondo, mas dentro de um contexto e que todos deveriam respeitar esse 

contexto.  

SC: Na sua avaliação, o trabalho reverberou ou teve um ganho positivo? 

Clara: Sim. Você começa a conhecer um pouco mais o outro, a pensar nas suas questões e a se 

colocar no lugar do outro. Você vai amenizando as coisas. Isso não quer dizer que as coisas 

estão resolvidas. Não. Mesmo porque as pessoas não estão ali em um processo de tratamento 

e de cura, como você mesmo destacou no início.  O que favorece é o fato de você conhecer 

um pouco mais o outro e ter um pouco mais de compaixão ou de benevolência em algumas 

situações. E isso aconteceu. E vejo que os outros começaram a ver os seus colegas de outra 

forma. Com relação a mim, por exemplo, algumas pessoas se aproximaram mais, começara a 

me ver de outra forma, de uma forma como eu também me percebo. Sou transparente, sou 

objetiva, sou direta... Eu digo as coisas, não rodeio muito. Eu tenho essa forma de falar e pode 

parecer que eu sou um pouco dura. Mas, já recebi feedback de que as pessoas já perceberam a 

minha forma de ser. Isso é legal ouvir. 

SC: Você acha que o repertório apresentado nos ateliês ganhou outro sentido?  

Clara: Acho que sim. As músicas ganharam outro lugar. No meu caso, a música como 

lembrança de algo e como eu a vejo. Hoje, para mim, deixou de ser uma música de amor, 

passou a ser, também, uma música de ninar, pois cantei para minhas filhas.  

 

 



247 
 

Narrativa 011 – Samuel.
164

 

É interessante quando você canta “minha voz não é minha voz”. Eu me remeti para um 

sentido oposto, não o som da voz, mas o silêncio. A introspecção, o seu silêncio para você 

perceber essas vozes. Fiquei logo fixado na primeira frase da música, que não ouvi mais o 

restante. Nada soa mais alto do que o silêncio. Essa canção me remeteu a isso, da pessoa 

silenciar-se para perceber-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
164 Samuel participou, apenas, da primeira etapa do trabalho. 
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APÊNDICE C – Narrativa de Mabel Veloso 

 

Narrativa 012 – Mabel Veloso 

 

Local do encontro: Salvador – Bahia  

Data: 12 de maio de 2014. 

Início: 15 horas                     Término: 17:30 

Gravação de transcrição sem cortes: Silvio Carvalho 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: Maria Izabel Viana Teles Veloso 

Nome artístico: Mabel Veloso 

Idade: Não informou 

Profissão: Professora aposentada e escritora 

 

LEGENDA:  

SC – Silvio Carvalho  

 

SC – Mabel, gostaria de conversar com você sobre o elemento autobiográfico presente nas 

canções de Caetano Veloso. Como ele traz memórias muito significativas, quero saber como 

você se sente sendo citada, nominalmente, na canção Jenipapo Absoluto?  

Mabel: Agora saiu uma antologia da minha obra, em que as moças que fizeram a pesquisa 

colocaram o título de Poesia Mabel. Aquela composição de Caetano, eu acho muito bonita. A 

letra, como sempre tudo que ele faz, eu acho perfeita. Sou apaixonada por tudo que ele 

escreve. Acho que ele tem muito talento para escrever. Fico muito feliz com isso, é lógico. 

Algumas pessoas já me perguntaram sobre coisas que tem ali, tipo: “meu pai, seu tanino, seu 

mel”. As pessoas hoje já não sabem o que significa tanino, aquela coisa acre. Então, ele diz 

que meu pai tem tanino e mel, aquela coisa adocicada. Meu pai era forte, no sentido do sabor 

do tanino, e adocicado. Que foi uma coisa maravilhosa que rimou mel com Mabel. (risos). 

Aquela canção é muito comovente pra mim, porque toda ela fala da minha casa. Quando ele 
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diz da prensa. Lá em casa se fazia licor de jenipapo e a prensa era aonde se espremia o 

jenipapo. Essas coisas antigas. Tem gente que pergunta o que é prensa. E, então, ele pega isso, 

na memória dele, e refaz a cena do meu pai fazendo o licor. Prazer, sofreria... Talvez, ali, 

naquela hora, ele vendo aquele trabalho, lhe viesse alguma coisa de sofrimento em tudo em 

volta, mas também o prazer de estar fazendo aquilo, um caldo gostoso. É uma história que, 

em mim, volta tudo isso. Muita gente fica sem saber direito, pois Caetano usa umas palavras 

que as pessoas, às vezes, ficam sem saber o que significa. Outro dia eu ouvi alguém dizendo 

que aquela música “Quero ver Irene ri, quero ver Irene dar sua risada”, que aquilo era uma 

metralhadora, que dar sua risada era atirar. Coisas absurdas que as pessoas idealizam e falam 

o que querem. Caetano usava aquilo para dar ordens para atirar. Caetano jamais pegará em 

uma arma. Irene é a nossa irmã caçula. Talvez até seja uma metralhadora, por causa da sua 

risada escandalosa, aquela coisa maluca dela. Voltando à canção, esse nome que ele deu, 

Jenipapo Absoluto, eu acho que simboliza todo aquele trabalho do meu pai, de guardar o 

jenipapo durante um ano e colocar na prensa e ter aquele mel forte e adocicado. Deixa a fruta 

curtida o ano inteiro, de junho pra junho. Quando você bota aquele jenipapo na prensa, já 

coloca outro para o ano seguinte. Raras são as pessoas que fazem, hoje em dia, o licor com o 

jenipapo curtido. Então, eu acho que essa música fala disso tudo e, quando a leio, me 

transporto para a mesa grande, com a prensa em cima, meu pai rodando, saindo aquele caldo. 

E ele junta isso com a poesia que ele vê naquilo que eu escrevo. Isso é um elogio para mim, 

me comoveu muito quando ouvi.  

Não esqueço a primeira vez que o vi cantar essa canção.  Ele chegou a Santo Amaro e disse: 

“Quero lhe mostrar uma música que eu fiz, que fala em seu nome”. Quando acabou a 

procissão de fevereiro, fomos pra casa e ele, então, cantou. Eu chorei muito. Ele saiu e eu 

continuei chorando. Me comoveu muito. Muita lembrança, muita coisa.  

SC: Eu acho que Caetano tem uma coisa lírica na sua obra, que é incomparável. 

Mabel: É verdade. Ele, agora, escreve umas crônicas no jornal A Tarde. Eu não gosto de tudo. 

Gosto de algumas coisas. Não é o poeta que está dizendo. Eu já disse que ele está escrevendo 

andando. Eu acho que, também, é aquela obrigação de toda semana escrever uma crônica. 

Ah... Quando eu não gosto, comento com algumas amigas: “Ele hoje escreveu em pé. Não 

teve tempo para escrever”. (risos).  

SC: No refrão de Jenipapo Absoluto, ele diz: Cantar é mais do que lembrar / É ter o coração 

daquilo. Então, quando você, entre todos os irmãos, é citada tem algo especial? 
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Mabel: Não. Ele citou só pra rimar com mel. (risos). 

SC: Isso é modéstia sua. 

Mabel: Eu acho que no contexto da música ele tinha que colocar meu nome. Primeiro porque 

lá em casa só quem escrever poesia, além dele, sou eu. Bethânia, agora, está escrevendo. Quer 

dizer, escreveu quando menina e depois nunca mais escreveu. Agora, está escrevendo de 

novo.  Mas, os outros irmãos não escrevem. Apesar de cada um ter o seu lado poético, mas do 

seu jeito. Mas, para fechar tudo aquilo com a questão da poesia foi que o meu nome entrou. 

Para mim foi uma beleza, claro. Ele mesmo me contou que um dia foi cantar essa canção, em 

certo lugar, e as pessoas gritaram: “Mabel!!!”. Muita gente quer me conhecer só por causa da 

canção.  

SC: A gente cria uma fantasia e fica sempre achando que há uma preferência explícita.  

Mabel: A ligação maior de Caetano é com Rodrigo, o nosso irmão mais velho. Tanto que 

quando ele estava em Londres, mandou buscar Rodrigo. Das mulheres, a preferida é Bethânia. 

Eles eram próximos, porque Caetano, em termos de idade, é o mais próximo de Bethânia. Por 

isso, eles andavam muito juntos. E quando ela começou a cantar, a sair, a fazer as farras, era 

com ele. Quando ela foi chamada para ir para o Rio, meu pai disse que ela só iria se ele fosse.  

SC: Outro trecho dessa canção que eu gostaria que você comentasse é: Tudo são trechos que 

escuto / vem dela / Minha mãe é a minha voz. 

Mabel: Aí é uma homenagem a minha mãe. Lá em casa, todos ouviam minha mãe. A voz de 

minha mãe sempre foi muito forte. Meu pai era muito calado, apesar de mandar na gente com 

os olhos.  Minha mãe era quem falava. E quando meu pai não queria dizer não, dizia: “Vá 

falar com Canô”. Claro que ela não ia dizer sim, se ele não tinha dito. Então, a nossa vida foi 

ouvir minha mãe. Além disso, ela cantava muito bonito. A voz de minha mãe é no sentido da 

ordem, do canto, do conselho, a referência de todos nós. E depois que meu pai morreu, parece 

que ele ficou mais agarrado à minha mãe. Ficaram os dois, ali, mais juntos. Minha mãe 

começou a ter atitudes que meu pai tinha. O jeito dela proceder foi uma coisa engraçada. 

Como minha mãe começou a fazer uma outra vida. Por exemplo, ir ao Rotary. As mulheres 

não iam ao Rotory, só os homens. Quando meu pai morreu, ela passou a ir para tudo do 

Rotary. Um dia ela me pediu para ir com ela a um almoço do Rotary e, no final, eu disse pra 

ela: “Não sei como a senhora consegue ficar ali sem o meu pai”. Ela respondeu: “Zeca tava 

ali”. 
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Na verdade, minha mãe nunca se meteu muito nas coisas de Santo Amaro. Meu pai, sim. Ele 

se metia em tudo: filarmônica, futebol, festa de igreja, tudo. Minha mãe, não. Ela era dentro 

de casa, cuidando da gente, cuidando das coisas. Depois que meu morreu, começou se 

metendo, conversando, procurando os políticos, tudo por Santo Amaro. Tenho uma amiga que 

diz que minha mãe engoliu o meu pai. Ela tomou a frente da festa da igreja, se envolveu com 

as escolas, com as creches. 

SC: E as referências a outras canções que ele, Caetano, traz em sua obra? 

Mabel: Caetano tem uma memória muito boa. Ele começa a fazer uma coisa e aí vai 

lembrando de outras. E encaixa isso de tal forma. Por isso que eu digo, trabalhar uma letra de 

Caetano não é fácil. Se for para eu dar uma aula sobre uma canção dele, não faço. Se for de 

Roberto Carlos, eu dou. (risos). É também porque me vejo muito dentro de certas coisas que 

ele escreve.  

SC: As canções de Caetano Veloso são quase fotografias, recortes, fragmentos da memória. 

Mabel: Eu vejo muito isso, também, em Gil. Eu não sei quem é o melhor. Gil tem verdadeiras 

telas. Domingo no parque, Aquele abraço. E Caetano faz, também, divinamente. Uma moça, 

certa vez, comentou comigo sobre Trilhos Urbanos: “No cais de Araújo Pinho / 

Tamarindeirinho / Nunca me esqueci / Onde o imperador fez xixi”. Isso é uma história que 

contavam, lá em Santo Amaro, que Dom Pedro, quando veio à Bahia, foi a Santo Amaro, em 

um barco. Quando ancorou, na beira do rio, estava querendo urinar. Saltou e, adiante, tinha 

um tamarineiro. O imperador foi precursor de mijar na rua. (risos). Foi lá e urinou. Então, 

todo mundo dizia: “Foi aqui que o imperador fez xixi”. Caetano vai e bota isso na música. 

Essa música meu pai fazia um questionamento: “Por que Gal?”. É que, no final, ele, Caetano, 

canta: Gal cantando o balancê. Então, meu pai perguntava por que, se ela não tinha nada a 

ver com a gente, com Santo Amaro? 

Você veja, ele conta a história dos Trilhos Urbanos. Era a Companhia Trilhos Urbana de 

Santo Amaro, que era um bonde puxado a burro, com um trole para levar as bagagens, pois o 

navio saía do Conde e o bonde tinha que ir até lá, levando os passageiros e suas bagagens. 

Então, ele conta tudo isso, canta essa coisa toda e coloca essa coisa de balancê, com Gal. Eu 

me lembro de meu pai perguntando: “Por que Gal?” Meu pai via, igual a mim, que a letra 

tinha que parar ali, naquele lugar, antes de Gal. Mas, meu pai adorava essa música. E fez um 

sucesso enorme. E a música é muito Santo Amaro. “Apolo”, por exemplo, era uma banda de 
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música, da qual meu pai era um dos diretores. Hoje eu já me acostumei com isso, já entrou 

etc. Mas, a primeira vez que ouvi fiz o mesmo questionamento do meu pai.  

SC: E Trem das Cores? 

Mabel: Ah, teve uma noite em que estávamos reunidos eu, Dedé, a ex-mulher dele, minha 

filha, que é muito engraçada. E ele falando para quem tinha feita tal música. Minha filha, 

então, perguntou: “Meu tio, Trem das Cores você pra quem?” Quando ele disse que fez pra 

Sônia Braga, Dedé deu um pulo e disse: “Essa não foi pra mim?” Foi a coisa mais engraçada. 

Você é linda foi para uma menina que é muito camarada da gente. Mas, ficou feia. Quando a 

gente quer se referir a ela, diz “Cristina, você é linda”, porque são muitas Cristinas. Mas, 

ficou feia, coitadinha.  

Mas, o que é mais biográfico em Caetano é Onde eu nasci passa um rio. Pra mim, nessa 

música está a vida dele. Aliás, em tudo está a vida dele, mas essa eu penso que é a mais 

autobiográfica.  
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ANEXO A – NARRATIVAS DE PARTICIPANTES DO MAR NOTURNO  

Obs: As narrativas seguintes foram enviadas por e-mail. 

 

Narrativa 013 – Antrifo Sanches (atuou como coreógrafo e dançarino) 

Participar como dançarino do show Mar Noturno de Silvio Carvalho, com direção geral de 

Raimundo Barbosa, foi uma dessas oportunidades únicas que aparecem na vida da gente. A 

ideia de imediato me pareceu encantadora, mas também desafiadora: participar como 

dançarino solista de um show musical dançando textos poéticos.  

Em reunião com Sílvio e Raimundo, na qual me apresentaram o conceito e as ideias para a 

cena do show, soube que minha participação não seria apenas como dançarino, mas também 

como criador das cenas de dança. Não haveria alguém assumindo o papel de coreógrafo. O 

olhar externo ficou por conta de Raimundo Barbosa, na função de diretor geral, que orientou a 

criação coreográfica a partir de ideias e imagens criadas por ele e pelo próprio Silvio. 

Dançaria textos maravilhosos de Rubem Braga e José Saramago, gravados na impressionante 

voz de Harildo Deda, distribuídos em quatro momentos do show: o primeiro na abertura; dois 

entremeando músicas durante o show; e o quarto no encerramento. 

O processo de criação, apesar de solitário, foi muito prazeroso. Trabalhei só por alguns dias 

em uma das salas da Escola de Dança da UFBA, onde sou professor. Os textos eram 

extremamente imagéticos e provocaram uma enxurrada de imagens em mim. Transformar 

imagens em movimentos expressivos de dança para serem dançados por mim mesmo não é 

tarefa difícil. Em minha história como dançarino-intérprete-criador a experiência criativa foi 

confrontada, desenvolvida, entendida e amadurecida em um modo de fazer próprio que 

dialoga com princípios da dança expressionista, na qual a expressividade coloca-se à frente do 

domínio técnico. 

O processo criativo não cedeu espaço ao improviso. Foi desenvolvido com base na 

experimentação e investigação do movimento a partir das imagens criadas no corpo ao ouvir 

os textos repetidas vezes. Um processo paulatino recheado de movimentos e pensamentos, 

que buscou desenvolver uma estética cênica capaz de dialogar com o conceito do show e de 

ser apresentada em meio a outros elementos da cena como iluminação, instrumentos musicais, 

caixas de som, assim como do próprio Silvio e de toda a banda que, apesar de se colocarem 

imóveis nos momentos da dança, faziam parte da cena como um todo. 
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Lembro-me que o espaço que tinha para dançar era limitado a uma linha reta que atravessava 

a frente do palco. Um recurso cênico inteligente diante do espaço reduzido, que trazia também 

uma ideia de continuidade temporal ao propor coreografias que, a cada momento que eram 

apresentadas, avançavam nesta linha reta. Lembro-me, também, da plateia cheia, da 

iluminação azul, do figurino de cor areia, dos aplausos e de muitas sensações boas ao realizar 

aquele trabalho. Memórias que permanecerão guardadas para sempre neste corpo dançante!! 

Obrigado, Silvio. 

 

Antrifo Sanches 

Professor, doutor em dança, coreógrafo e dançarino 
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Narrativa 014 – Luciano Salvador Bahia (atuou como diretor musical) 

1) O show "Mar Noturno" foi realmente um show que fugiu do formato padrão que os shows 

costumam ter. Todo show tem seu roteiro e conta sua história, mas o "Mar Noturno" vai mais 

fundo nessa questão e literalmente conta a história de alguém. Cronologicamente. E como se 

não bastasse essa proposta clara de apresentar ao publico uma vida íntima, através dos seus 

momentos mais importantes, essa vida posta na vitrine é a vida do próprio sujeito central do 

show : o cantor e compositor Sílvio Carvalho.  Então o show se transforma em uma segunda 

coisa, sem deixar de ser ainda um show musical. É como se duas coisas acontecessem ao 

mesmo tempo : um show (com suas canções, arranjos, performances musicais, etc) e um 

relato, um depoimento, uma confissão. Essa característica híbrida do show o transforma  num 

objeto "entre dois mundos", ou, se preferirem,  uma "estrada de mão dupla". Um "2 em 1" que 

o diferencia da grande maioria dos shows que costumamos ver por aí. 

 

2) O artista Sílvio Carvalho teve a difícil tarefa de, além de cantar e tocar, abrir sua vida 

íntima na frente de ilustres desconhecidos. É claro que todo artista se desnuda (em certa 

medida) em qualquer show. O palco é um lugar onde nós podemos agir de duas maneiras : ou 

mentimos descaradamente e vestimos um personagem de forma convincente, ou nos 

mostramos inteiros e nos deixamos varar pelos olhares da platéia. Sem escudos. O que fica no 

meio (uma "mentira de pernas curtas" ou um "desnudar-se cheio de pudor") é o caminho mais 

certo para o fracasso. Nesse sentido o artista em questão opta por expor passagens da sua 

história que normalmente só deveriam ser conhecidas pelos que o rodeiam. Essa atitude 

imposta ao artista pelo próprio roteiro do show, exige que ele tenha ao lado de afinação, 

ritmo,concentração, etc uma boa dose de coragem e entrega. E ele se saiu muito bem em não 

deixar o aspecto mágico da música ofuscar o aspecto humano da história que estava sendo 

contado, nem deixar que esse drama pessoal, essa espécie de "missa de corpo presente" 

ofuscasse a qualidade musical sofisticada do show. 

 

3) Na minha posição de Diretor Musical, eu tive que tomar pé da natureza particular do show 

em questão. Fazer arranjos quando eles só precisam encantar pelos seus "dotes musicais" é 

diferente de faze arranjos para que eles sejam também a trilha sonora para uma vida real. 

Dessa forma, a postura que o artista teve na hora de cantar, contar e se mostrar, acabou 

escorrendo para o meu trabalho e influenciando nas minhas decisões na hora de pôr o arranjo 

no papel. Aquele arranjo teria que ser interessante musicalmente, bem amarrado nos 

parâmetros que fazem parte de qualquer arranjo, e além disso cumprir outra tarefa, que era a 
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de chegar no coração da situação e dar o tom daquela passagem específica da vida do cantor. 

Isso não foi uma tarefa difícil para mim porque na minha carreira musical, já fiz muitas trilhas 

sonoras para peças e filmes onde esse objetivo está o tempo todo em primeiro lugar. A música 

não pode ser apenas boa de ouvir, mas ela precisa dar conta de sublinhar alguma coisa. De 

colocar em negrito seja um instante ou um traço de uma personalidade, por exemplo. Me 

emocionei muitas vezes durante o processo de preparação do show ‘Mar Noturno’. E acho 

que foi bom que tivesse sido assim, pois foi um prova de que, além de cuidar da música em si, 

eu estava envolvido com a proposta mais ampla do trabalho. 

 

Luciano Bahia  

Músico, compositor, cantor e arranjador 
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Narrativa 015 – Raimundo Porto Barbosa (atuou como diretor artístico) 

“O que ficou de Mar Noturno?” 

É com esta pergunta que me norteio ao pedido proposto a mim por  Silvio Carvalho, para 

escrever sobre minhas impressões da vivência  com a  produção do show Mar Noturno. Bom, 

foi há dez anos! Então, o que ficou de Mar Noturno? Minha participação como diretor 

artístico, neste evento, surgiu por consequência de uma relação já existente entre Silvio e eu 

na Faculdade de Educação, ele, o professor e eu, o aluno.  Acabei me envolvendo inicialmente 

na produção por uma tendência pessoal de me entregar dedicadamente a uma atividade 

qualquer que me desperte interesse, simpatia, empatia  e curiosidade ainda que não tivesse e 

ainda não possuo habilidades para atuar em produção seja lá do que for. Mesmo que não tenha 

surtido grandes resultados meus esforços na produção, percebo hoje que meu entusiasmo deve 

ter alimentado e ajudado de alguma maneira o Silvio na condução e sustentação em realizar 

seu projeto. Este é o “top” da lista quando recordo o processo de confecção de Mar Noturno, a 

minha disponibilidade  e inicial entusiasmo em acompanhar e ajudar na realização do show. A 

partir daí a memória resgata alguns desagradáveis entreveros com a nova produção que assim  

surgia e sua equipe no tocante à minha concepção de luz, figurino, participações especiais no 

show, enfim, muitos “pitacos” e um aborrecido exercício de suposto poder. Nenhuma 

novidade; é comum este tipo de ocorrência em produções artísticas... mas, fica-se 

inevitavelmente  registrado na memória e não poderia deixar de comenta-los ainda que 

superficialmente. Mas, ainda assim minha concepção esteve lá presente e  isto também é 

resgatado facilmente da memória. Minha insistência na participação de um bailarino 

pontuando momentos dramáticos do show foi mantida ainda que tenham achado excessivo e 

desconectado da proposta geral, achava na época e ainda hoje mantenho minha opinião de que 

o show precisava de movimentos corporais contemporâneos para que isto se  somasse ao 

universo múltiplo  de estilos musicais proposto pelo roteiro. 

Por fim, na memória ficou a satisfação da conclusão daquele show tão apreciado por aquela 

plateia (ainda me lembro disto também) tão alegre, festiva e carinhosa... e como encheu o 

teatro! Nossa!... 

Raimundo Porto 

Ator, diretor teatral, licenciado em artes plásticas 
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Narrativa 016 – Sérgio Rivero (co-autor da canção Amar!) 

“Silvio Carvalho e o mar” 

Falar do trabalho de Silvio, em Mar Noturno, é resgatar aquilo que a memória reteu, o que 

ficou de mais importante para mim.  

Neste poço subjetivo pesco, de imediato, a música que compusemos juntos, Amar, e que abre 

o show, além de estar presente no CD. Amar é um aviso: se o amor é grande, se ele se faz 

mar, é porque muito se ama, é porque o ser amado existe e tem um pacto de amor com quem 

ama. Em caso contrário, ‘o amor é fácil de esquecer’. 

O mar de Silvio continua. Amado e amante ele faz um passeio pela memória do músico que 

conta sua vida através do que canta. No show, sua também verve de contador de histórias se 

expressa com precisão. E vem Inhambupe, o Rio de Janeiro, Salvador pela capacidade de 

Silvio, bem única, de perceber o mundo com sensibilidade, carinho e humor.  

Há uma ingenuidade que ele cultua e uma certa nostalgia de viver em um mundo, hoje, grande 

demais, um mundo que perdeu a delicadeza. Para compensar tal perda, Silvio navega em 

músicas tantas, de muitos estilos e parece que, em cada uma, cita um cantor, um gênero 

musical, homenageia um momento antigo de um mundo que a memória teima em preservar. 

Ao fim do show ou sempre que ouço o CD fico melancólico. Sou cúmplice de Silvio neste seu 

momento; também sinto falta de algo que ficou lá atrás, um tesouro revelado que toma forma 

pela voz, pela melodia, por esta magia que os humanos sabem realizar, ao falar com ritmo em 

sons organizados.  

A palavra contada e cantada então materializa, por amor, do amor ao mar, o mar noturno de 

Silvio Carvalho. E nunca mais nos esquecemos. 

Sérgio Cerviño Rivero 

Professor, doutor em comunicação e escritor 
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ANEXO B – NARRATIVAS DE PESSOAS QUE ASSISTIRAM O MAR NOTURNO.  

Narrativa 017 – Jacques de Beauvoir 

 

A verve de poeta musical ele tem desde menino. Lembro de Silvio Carvalho (meu sobrinho) 

fazendo parte da turma que todo final de tarde se reunia em minha casa, em Inhambupe, para 

ouvir discos da antológica gravadora Elenco, cantores negros americanos, MPB e rock. De 

ouvido atento, inclusive para as discussões sobre os movimentos musicais (coisa da época), 

Silvinho colava na radiola e se deliciava com Vinícius, Tom Jobim, Ella Fitzgerald, Ray 

Charles, Roberto Carlos, The Beatles. Sem contar, os cânticos de igreja que participava, a 

maestria do seu pai no saxofone e os “dramas” de circo. Essa “escola”, aliada a seu jeito 

especial de contar pitorescas estórias de figuras de sua cidade, deu a Silvio Roberto Carvalho 

(adulto, cantor e compositor), experiência, bom-gosto e certa malemolência de pessoa nascida 

no interior, sempre sábia e verdadeira. Seu espetáculo Mar Noturno é tudo isso desde a 

escolha do repertório, às pessoas que estão com ele no palco e nos bastidores. 

Jacques de Beauvoir 

Jornalista, colunista social e crítico de teatro 
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Narrativa 018 – Eliana Yunes 

O show lítero-musical de Silvio Carvalho é uma prática de leitura ao vivo, uma aula 

espetáculo, se preferirem. O trabalho de Formação de Leitores que faz-se da oralidade passa 

pela escuta, pela imagem e retorna a ela, no tempo e ritmo da música popular. Acredito que 

sem querer sê-lo, as apresentações de Mar Noturno podem ser um belo roteiro didático para a 

promoção da leitura, com jeito de quem é, de fato, leitor. 

Eliana Yunes 

Escritora, professora e doutora em letras 
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ANEXO C – FOTOS  

        
 

                                               FIGURA 20 - TENÓRIO B. LIMA DISCURSANDO (1962) 

 
                                                 FONTE:  MOURA, LINO 

                 
FIGURA 21: CHIQUINHO NO ESTÚDIO DE A VOZ DO POVO (1958) 

 
                                                            FONTE: MOURA, LINO 

Ff 
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FIGURA 22: TRIO NORDESTINONA INAUGURAÇÃO DO ESTÚDIO DE "A VOZ DO POVO" (1964) 

 
                          FONTE: MOURA, LINO 

 

FIGURA 23: PE. EDSON B. REGO BEZENDO O NOVO ESTÚDIO DE "A VOZ DO POVO" (1964) 

 
FONTE: MOURA, LINO 
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FIGURA 24: PRAÇA DA MATRIZ (1970) 

 
FONTE:  Disponível:<: http://davidgouveiablogshow.blogspot.com.br/2014/05/fotos-antigas-de-

inhambupe.html> Acesso: 05 jun. 2014 

 

 

 
FIGURA 25: PRAÇA DA MATRIZ: VISTA PARCIAL (2014) 

 
FONTE:  CARVALHO, SILVO 
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FIGURA 26: O PESCADOR: MAR NOTURNO (2003) 

 
FONTE:  1PAES, DÉBORA 
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ANEXO D – MATÉRIAS DE JORNAIS  

 

Matéria 001 – Era uma vez uma voz, cantando Caetano Veloso, na Livraria da Torre – 

Jornal Tribuna da Bahia – Coluna Social de Janete Freitas – 10/04/1996.  

 

 

Matéria 002 – Era uma vez uma voz, contando Caetano Veloso, na Livraria da Torre – 

Jornal A Tarde– Caderno 2 – 11/04/1996.  

 

 

Matéria 003 – Lançamento da Rede de Leitura da Bahia, com apresentação do Era uma 

vez uma voz. Jornal Tribuna da Bahia, 10/05/1994. 
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Matéria 004 – Indicados para o Troféu Caymmi. Entre eles, Mar Noturno. Jornal A 

Tarde – Caderno 2 – 19/04/2004.  
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ANEXO E – Programa do Mar Noturno 

FIGURA 27 - CAPA DO PROGRAMA DO ESPETÁCULO 
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FIGURA 28 - INTERIOR DO PROGRAMA A 
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FIGURA 29 - INTERIOR DO PROGRAMA B 
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ANEXO F – OUTROS 

FIGURA 30 - PROGRAMA DO SHOW  SOPRO FORTE 
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FIGURA 31 - CONCLAMAÇÃO AOS INHAMBUPENSES 

 


