
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 

 

 

Marcelo Cunha Oliveira 

 

 

 

Entre a História e a Música:  

A identidade negra na Axé Music e a arte de Daniela Mercury (1990-

2000). 

 

 

 

 

 

 

Feira de Santana 

2013 

 



Marcelo Cunha Oliveira 

 

 

 

Entre a História e a Música:  

A identidade negra na Axé Music e a arte de Daniela Mercury (1990-

2000). 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Banca Examinadora da 

Universidade Estadual Feira de Santana, 

como exigência para obtenção do grau de 

Licenciado em História. 

 

 

Orientador: Prof.Dr. Rinaldo César Nascimento Leite. 

 

 

 

 

Feira de Santana 

2013 

 



Marcelo Cunha Oliveira 

 

 

Entre a História e a Música:  

A identidade negra na Axé Music e a  arte de Daniela Mercury (1990-

2000). 

 

A banca examinadora considera esta 
monografia adequada como requisito para a 
conclusão do Curso de Licenciatura em 
História da Universidade Estadual de Feira 
de Santana. 

 

 

Feira de Santana, ____ de_________ de 2013. 

 

______________________________________________ 

Prof. Doutor Orientador Rinaldo César Nascimento Leite. 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

 

______________________________________________ 

Prof. Doutor Aldo José Moraes Silva 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

 

_____________________________________________ 

Profª. Doutora Maria de Fátima Hanaque Campos 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos que contribuíram com a minha vida acadêmica.  

Em especial a Evandra Maria Cunha Oliveira, Elias Moraes Oliveira e Elivandra 

Oliveira Teles, sustentáculos dos meus sonhos.  

 

Marcelo Cunha Oliveira 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Rinaldo Leite, pela contribuição preciosa, 

paciência e por ter acreditado na possibilidade de concretizar esta pesquisa. 

Ao Prof. Aldo José M. Silva pela disposição e cuidado dispensado em relação a este 

trabalho. 

À Profa. Fátima Hanaque pelas horas de produtivo diálogo, quando ainda este 

trabalho não passava de indagações.  

Ao amigo Nildo Sá por compartilhar seus textos e pela disponibilidade constante em 

tirar dúvidas e compartilhar novas descobertas.  

À  Kalila Gama, Aline Carvalho, Edilene Bispo, Joara Carvalho, Cleidson Lourenço, 

Ane Costa e tantos outros que preencheram os meus dias na UEFS de 

companherismo e alegria. 

À Luiz Vanderlei de Jesus Silva, pelo apoio nestes cinco anos de graduação. 

E tantos outros amigos, como Marcos Pessoa, Fredson Oliveira e Lucivaldo Sá,  

mantendo sólida a amizade, a despeito de minha constante ausência devido as 

dificuldades em conciliar trabalho e estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

No final da década de 1980, uma nova musicalidade surgiu na Bahia a partir de 
diversas influências musicais, que os artistas locais ao longo dos anos, foram 
acumulando e resignificando. Os novos ritmos e sonoridades criados eram 
devolvidos e compartilhados com o público durante o carnaval, por meio de diversos 
grupos e artistas que nele tomavam parte, em especial os blocos afros da capital 
baiana. Fruto das experimentações estéticas que o carnaval baiano possibilitou, a 
axé music despontou para o país como uma força capaz de criar um mercado de 
música no Estado. Neste contexto, novos artistas alcançaram o sucesso de público 
e mídia, dentre os quais, surgiu Daniela Mercury, cantora branca, que, se 
apropriando da musicalidade e estética afros, foi consagrada pela mídia como a 
Rainha da axé music. Este trabalho tem como objetivo pensar a identidade negra na 
arte da artista Daniela Mercury entre os anos de 1990 a 2000. 

 

Palavras-chave: axé music, Daniela Mercury , identidade negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In finish of decade 1980, a new musicality emerged in Bahia from diverse musical 
influence, whose local artist, along the years accumulated and resignifying. The new 
beat and sonority created   were developed and shared with public during the 
carnival by way of various groups and artist who took part in it, in special the afro 
group of Salvador.  Result of esthetics experimentation that the bahian´s carnival 
allowed,  the axe music emerged for the country as force able to create a  music´s 
market in the state. In this context, new artists reached the success of public and 
media, among them, emerged Daniela Mercury, singer white, who, appropriating 
musicality and afros´ esthetic, was consecrated by the media as the queen of axe 
music. This work aims to think the black identity in the art of artist Daniela Mercury 
between the years 1990 at 2000. 

 

Keywords: axé music, Daniela Mercury, black identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Após ter desistindo de estudar outro tema, comecei a me interessar pela 

realização dessa pesquisa quando me deparei com diversas reportagens no jornal 

Feira Hoje, datadas dos anos de 1989 a 1991, a respeito das festas pré-

micaretescas que aconteciam na cidade de Feira de Santana e da constante 

presença da cantora Daniela Mercury nestas festas. Uma delas me chamou a 

atenção pelo seu título: “Daniela Mercury é a rainha da axé music”1. Algo dessa 

afirmação me instigou na época: a coroação midiática de uma cantora branca para 

um movimento musical baiano muito voltado para a identidade negra. Neste período, 

de redefinição da pesquisa acadêmica, passei a indagar sobre a possibilidade de 

definir a axé music como objeto na nova pesquisa, visto que a música popular é um 

assunto que sempre me instigou. Para tanto, voltei-me para a Biblioteca da UEFS e 

às pesquisas na internet a respeito das possibilidades de abordagem e o que já 

havia sido pesquisado sobre este movimento. Infelizmente, nada foi encontrado na 

área de história sobre a música baiana nas décadas de 1980-2000. Por outro lado, 

em áreas diversas como Administração, Comunicação, Letras e Ciências Sociais 

vários trabalhos ratificaram a importância do tema, que fora tratado em diversos 

aspectos, sejam eles econômicos, sociais ou políticos. 

Sendo assim, já que se tratava de pensar a música a partir de um viés 

historiográfico, passamos a pesquisar sobre a interface história e música a fim de 

conhecer concepções desta arte e os instrumentos para tornar nosso projeto sobre a 

música popular baiana da década de 1990 viável. 

Para o historiador Marcos Napolitano a importância em trabalhar a música se 

dá no sentido de que a música popular “ocupa um lugar privilegiado na história 

sociocultural, lugar de mediações, fusões, encontros de diversas etnias, classes e 

regiões que formam o nosso grande mosaico cultural”2.Já Moraes credita à relação 

entre história cultural e música popular a possibilidade de “desvendar processos 

 
1 Daniela Mercury é a Rainha da axé Music. Jornal Feira Hoje. Feira de Santana, 25 ago. 1992. 
Coluna Demais, p. 02 
2NAPOLITANO, Marcos. Historia & Música: história cultural da música popular. 2. ed. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2005b. p. 07. 
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pouco conhecidos e raramente levantados pela historiografia”3. E novamente 

Napolitano ratifica a importância da música ao afirmar que: 

 
Num dos países mais ricos em diversidade sonora do mundo, com 
um lugar privilegiado na história da música popular do século XX, 
dedicar-se à história da música, pensada em diálogo com a história 
intelectual, social, política e cultural, é dar um passo a mais na 
compreensão da própria sociedade e suas formas de auto-
representação. E ainda há muito por fazer.4 
 

A partir deste momento, comecei o levantamento de fontes a fim de cercar-me 

de informações diversas, para construir um corpo documental que desse conta de 

tratar do objeto de minha pesquisa, a saber, a identidade negra na arte da cantora 

Daniela Mercury, com o recorte temporal de 1990 a 2000. Na perspectiva de Hall 

pensar a identidade cultural do sujeito pós-moderno é pensar no sujeito cuja 

identidade se define historicamente e não biologicamente5. “Assim a identidade é 

realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos inconscientes, e 

não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento”.6 

Selecionei ao longo do primeiros meses de 2011 diversos artigos e livros que 

tratavam tanto da axé music, como da identidade negra na Bahia, da baianidade e 

do carnaval soteropolitano, a fim de identificar as peculiaridades deste fenômeno 

musical que impactou a música brasileira, principalmente procurando identificar os 

grupos que a gestaram. Logo após, vasculhei a discografia da cantora referente aos 

anos da pesquisa, procurando selecionar as canções mais significativas ao meu 

objeto, ouví-las, identificar suas influências estéticas, bem como os discursos 

embalados nos ritmos pujantes do samba-reggae.  

Neste sentido, metodologicamente é importante verificar na articulação 

poética e musical da canção popular “as tradições, identidades e ideologias que a 

definem, para além das implicações estéticas mais abstratas, como um objeto social 

complexo e multifacetado”,7analisando o texto e o contexto da canção e como elas 

se inserem na história, no caso desta pesquisa, da identidade negra na axé music. 

Também busquei estudar a fonte musical separando a canção em sua dupla 

 
3MORAES, José Geraldo V. História e música: canção popular e conhecimento histórico. Revista 
Brasileira de História, São Paulo, v. 20, n. 32, p. 203-222, 2000. 
4NAPOLITANO, Marcos. História e música popular: um mapa de leituras e questões.Revista de 
História, São Paulo, n. 157,153-171, 2007. 
5HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.Rio de Janeiro:DP&A, 2006. p. 13. 
6.Ibid., p. 38. 
7DONAS apud NAPOLITANO, 2005b, p. 77. 
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articulação: verbal e musical8, analisando a letra e a música separadamente e 

depois buscando o diálogo entre estas. No entanto, nem todas as canções 

estudadas foram usadas no trabalho apresentado e nem o critério de seleção foi o 

sucesso alcançado por estas nas rádios.A escolha foi baseada na localização de um 

discurso que possibilitasse uma abordagem mais incisiva sobre o objeto. 

Complementarmente, busquei os vídeos que a cantora disponibilizou para 

divulgar algumas canções lançadas comercialmente para divulgar seu discos e tocar 

nas rádios, chamadas de singles. A escolha destas fontes no trabalho se dá por dois 

aspectos: 

1) É o vídeo que divulga a música em veículos de massa como a televisão e, 

mais recentemente, a internet, que embora não fosse muito popular nos anos sobre 

os quais se referem à pesquisa, dispõe deste acervo. 

2) Através do vídeo podem ser articuladas as linguagens técnico-estéticas e 

as representações histórico-sociais dispostas nas suas imagens9. Não como um 

registro mecânico da realidade imediata, mas como idéia que se quer transmitir e 

que é construída a partir do registro musical (letra e música). Para Chartier, as 

imagens são para o historiador transmissora de mensagens claras, que tentam 

convencer e seduzir e também tradutora de convenções, que possibilitam a sua 

compreensão, decifração e recepção.10 

Também retornei à leitura de fontes em jornais e revistas da época. Neste 

sentido, procurei nos jornais de Salvador e também da cidade de Feira de Santana, 

revistas de circulação nacional e também jornais de outros estados, como o Folha 

de São Paulo, além de entrevistas da cantora disponíveis na internet. 

A seleção de fontes tão diversificadas me possibilitou pensar a axé music 

para além dos muros dos refrões grudentos ou monossilábicos, comumente usados 

como forma de depreciação para a mesma. Movimento, gênero ou estilo musical – a 

controvérsia ainda ronda seus atores. Para além das definições, a axé music nasceu 

na Bahia no final da década de 1980, com características latentes de uma cultura 

negra em ebulição, que significou uma abertura do mercado musical para a 

produção baiana, movimentou muito dinheiro através da vendagem de discos e 

shows, sobretudo na década de 1990, trazendo modificações na estrutura do 

 
8NAPOLITANO, 2005b, p. 80 
9NAPOLITANO, Marcos. Fontes audiovisuais: a história depois do papel. In: PINSKY, Carla (org.). 
Fontes históricas. São Paulo, Contexto, 2005a. p. 237. 
10CHARTIER, apud NAPOLITANO, 2005a,  p. 239. 
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carnaval baiano e a importação de um modelo de festa baiana, a micareta, para 

diversas cidades do país. 

Neste contexto, Daniela Mercury se projeta como artista. A sua apropriação 

de um canto e estética afros, bem como da dança dos blocos afros de Salvador e do 

recém-criado samba-reggae como base de seu repertório, foi muito bem aceita e 

também importante na consolidação e divulgação deste estilo mestiço. Neste 

sentido, problematizar esta apropriação possibilita um enriquecimento do 

conhecimento a respeito deste momento da música baiana, das representações que 

são forjadas a partir desta e das relações culturais tecidas, possibilitando um 

conhecimento mais profundo da nossa história recente. 

 O presente trabalho propõe pensar a axé music e a projeção de Daniela 

Mercury, buscando demonstrar de que forma a artista se apropria de uma identidade 

e estética negras, bem como dos seus signos. 

Para isso, no primeiro capítulo começamos por abordar o carnaval baiano a 

partir do momento-chave para as transformações futuras, que foi a invenção do trio 

elétrico e a ebulição cultural na cidade de Salvador a partir da segunda metade do 

século XX. Fruto do mosaico cultural que é característico da Bahia, o carnaval 

baiano tornou-se um aglutinador de influências regionais, nacionais e internacionais 

através dos seus atores e das transformações tecnológicas pelas quais o trio elétrico 

passou ao longo dos anos. Também procuro mapear de forma concisa, os diversos 

grupos que vão formando a configuração contemporânea da grande festa, bem 

como as inovações estéticas e influências que vão agregando um maior público para 

carnaval. 

O segundo capítulo trata justamente da definição do que se convencionou 

chamar axé music, buscando para isso um diálogo sobre o momento musical e o 

nascimento de um mercado de música na Bahia calcado na musicalidade afro e as 

diversas influências estéticas do carnaval baiano. Procuro evidenciar os artistas de 

grupos diversos que foram responsáveis pela difusão da nova música baiana, do 

apoio da mídia televisiva que possibilitou maior projeção nacional, sem perder de 

vista que a axé music promoveu uma nova configuração da baianidade, o que 

impulsionou a intervenção política do Estado da Bahia para manutenção da indústria 

cultural baiana que se formou a partir de então. Finalizando o capítulo, abordo a axé 

music e a sua relação com uma vertente musical mais abrangente, a world music, 



13 
 

 

que despontou como um novo nicho de mercado em franco crescimento no mundo 

nesta mesma época.  

No último capítulo a arte da cantora Daniela Mercury é analisada sob o 

prisma da identidade negra. Primeiramente fazendo uma breve biografia da artista 

soteropolitana, traçando suas influências e sua experiência musical antes da fama. 

Depois, canções, vídeos, entrevistas e reportagens são usadas para demonstrar de 

que forma a artista se apropria das representações e dos discursos dos blocos afros 

de Salvador, sobre os quais constrói a sua carreira de sucesso tendo como apoio 

uma grande estrutura de divulgação e promoção por parte de gravadoras e de  

empresários. 

Por fim, fazemos as considerações finais do trabalho, onde sintetizamos 

descobertas e apontamos novas possibilidades de estudo do tema. 
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I. O CARNAVAL E A EBULIÇÃO SÓCIO-CULTURAL EM SALVADOR NA 

SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

 

Para pensarmos numa abordagem a respeito de uma história da axé music 

em seus diversos aspectos, é preciso primeiro dirigir o nosso olhar para o carnaval 

soteropolitano. Nas entrelinhas dos cruzamentos estético-musicais, imagens criadas 

e na historicidade contida numa festa de proporção nacional, mas com uma 

característica muito própria a cada lugar no qual ocorre. Na sua apropriação de 

espaços e significados por negros, brancos, mestiços, ricos e pobres. O carnaval é 

essa mistura, às vezes velada, dissimulada, negada. Mas sempre um aglutinador de 

expressões, tensões e identidades e é sobre estes aspectos que trataremos neste 

primeiro capítulo. 

O carnaval, como todas as manifestações culturais, são passíveis de 

processos mutatórios dentro do contexto do espaço que ocupa/ocorre. Como afirma 

Moura “as diversas configurações da folia correspondem aos momentos da história 

da cidade; esta por sua vez, não é linear ou composta por uma série de etapas 

estanques.” 1 E sendo gestado no contexto da festa, para pensar o movimento da 

axé music é necessário entender que se trata de um momento da história de grupos, 

que não pode ser analisado sob uma ótica fechada, com datas absolutas, ou apenas 

uma influência, seja econômica, social ou cultural, mas sim de uma série de 

aspectos que vão se configurando em Salvador a partir da última metade do século 

XX. 

Miguez afirma que o “carnaval baiano possui uma personalidade única, 

assentada num mosaico cultural cuja harmonia alimenta-se da diversidade” 2e é por 

esses coloridos campos da cultura carnavalesca baiana soteropolitana que 

percorreremos para entender as bases da música contemporânea carnavalesca da 

Bahia. Para nossa abordagem, acreditamos desnecessária retomar toda uma 

trajetória carnavalesca oriunda do entrudo no início da colonização. E sim, tomar 

como ponto de partida a segunda metade do século XX por considerarmos 

emblemática na medida em que aponta para o surgimento da chamada axé music. 

 
1 MOURA, Milton Araújo. Carnaval e Baianidade: arestas e curvas na coreografia de identidade no 
carnaval de Salvador. Salvador: UFBA, 2001.Tese (Doutorado em Comunicação e Cultura) – 
Programa de pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea, Faculdade de 
Comunicação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2001.p.190. 
2. MIGUEZ, Paulo. Cultura, festa e cidade. RDE. Ano 1, n. 1, p. 41-48, nov. 1998. 
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Miguez aponta já na história recente três momentos cruciais formadores da 

nova configuração do carnaval baiano: a criação do trio elétrico, a reafricanização do 

carnaval pelos blocos afros e surgimento dos blocos de trio3. 

O carnaval da Bahia teve em sua história um grande divisor que foi a criação 

do trio elétrico. Sua origem remonta ao ano de 1950 quando sob uma Ford 1929, a 

fobica, adaptada com um alto-falante, criação de Dodô e Osmar e Demístocles 

Aragão, que devido à visita de um bloco do Recife “Vassourinhas”, saiu pelas ruas 

animando o povo com frevos. Eletrificaram o ritmo com o uso do pau elétrico, 

instrumento recém-criado por eles, que mais tarde viria a se chamar guitarra baiana 

e inventaram desta forma o frevo baiano.4 

 

Figura 01: Imagem da réplica do primeiro trio elétrico, a fobica, em 
exposição na Casa da Música em Itapuã, Salvador, Bahia 

 

 
Fonte: http://www.bahia-online.net/Carnival.htm5 

 

A fobica ao longo dos anos foi se modernizando. Novos grupos foram 

aderindo à idéia, trazendo novos desdobramentos ao invento de 1950. Sintetiza 

Moura muito claramente este fato ao afirmar que: 

 
3 MIGUEZ, 1998, p.44. 
4  GUERREIRO, Goli. A trama dos tambores: a música afro-pop de Salvador.São Paulo: Edições 34, 
2000.p. 44. 
5Disponívelem:  <http://www.bahia-online.net/Carnival.htm>. Acesso em 12 fev. 2012. 

http://www.bahia-online.net/Carnival.htm
http://www.bahia-online.net/Carnival.htm
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Sua trajetória é muito rica em transformações e desdobramentos. Em 
1951, a fóbica foi substituída por uma caminhonete e iluminada, com 
o patrocínio da fábrica de refrigerantes Fratelli Vita. Já era o trio 
elétrico, com Dodô, Osmar & Aragão. Outros conjuntos de cordas 
elétricas apareciam e eram também chamados trio elétrico. Em 1957, 
surgem os trios Tapajós, Marajós e Tabajara. O modelo da banda 
sobre um caminhão enfeitado para o carnaval – o trio -  foi criado por 
Orlando Campos de Souza, do Tapajós, que passa a atuar em 
micaretas e campanhas políticas a partir de 1963, com o patrocínio 
da Coca-cola; em 1964, apresenta-se no carnaval do Recife. As 
aguardentes Jacaré e Saborosa também passam a patrocinar os 
trios, que ano a ano crescem de tamanho e se complexificam 
tecnicamente. (...) A capacidade instalada de uma usina de Carnaval 
elétrico torna-se sensível às demandas colocadas por prefeituras do 
interior baiano e políticos e candidatos políticos.6 
 

 
Figura 02: Trio Tapajós em 1977. 

 
Fonte: http://abahiadetodosospovos.wordpress.com/2011/02/27/7. 

 

Desta forma, podemos afirmar que a criação de Dodô, Osmar e Aragão 

modifica-se tecnicamente ao longo dos anos e assim, estende sua funcionalidade 

para além dos limites do carnaval. 

É ao redor do trio, que nos anos de 1960 aparece o folião pipoca8, vestidos 

das antigas mortalhas, roupão largo, confortável e bem adaptada ao calor e ao frevo 

 
6 MOURA,2001, p. 196. 
7Disponívelem http://abahiadetodosospovos.wordpress.com/2011/02/27/. Acesso em: 12 fev. 2012. 

http://abahiadetodosospovos.wordpress.com/2011/02/27/
http://abahiadetodosospovos.wordpress.com/2011/02/27/
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baiano. O que segundo Moura “é a cara do Carnaval moderno de Salvador. O 

evento do trio interfacia os foliões mais desiguais entre si” 9. 

 A empolgação em torno do caminhão e o efeito do frevo baiano cativou 

também artistas baianos consagrados e em 1969 Caetano Veloso compõe “Atrás do 

Trio Elétrico”, e segundo Guerreiro populariza o frevo baiano para o país. Nos versos 

de Caetano Veloso uma constatação da impossibilidade de se resistir à invenção 

dos três músicos10. 

Além disso, segundo Miguez o frevo baiano criado pelos fundadores do trio 

acabou por gerar uma “novidade original na música brasileira [...] abrindo uma linha 

evolutiva que levaria a um hibridismo musical sem precedentes na música popular 

brasileira, com a incorporação de estilos variados como rock’n roll, reggae, ijexá e 

etc.”11. Este autor também salienta que é a partir daí que a festa assume o seu 

caráter mais participativo, como o traço que distingue o carnaval baiano. 

Neste sentido, foi fundamental nos anos setenta a participação dos Novos 

Baianos. O grupo era formado pelos artistas Pepeu Gomes, Moraes Moreira, 

Paulinho Boca de Cantor, Luis Galvão e Baby Consuelo (hoje conhecida como Baby 

do Brasil e a primeira mulher a cantar num trio elétrico), que influenciados por ritmos 

diversos como bossa nova, samba, rock, ijexá e frevo aderiram ao trio e neste 

ínterim criaram canções consideradas hoje clássicos carnavalescos e populares 

como “Pombo Correio” e “Vassourinha elétrica”compostas por Moraes Moreira, que 

ajudaram a apresentar esta nova imagem do carnaval baiano ao país12.Os versos de 

“Chame Gente” de 1985, outro clássico carnavalesco, esboça uma imagem desta 

mistura que o trio agregou ao carnaval: 

 
Ah, imagina só 
Que loucura esta mistura 
Alegria é um estado que chamamos Bahia 
De todos os santos, encantos e axé 
Sagrado e profano 
O baiano é o carnaval 
No corredor da história, Vitória, Lapinha, Caminho de Areia/  
Pelas vias, pelas veias 

 
8 O folião pipoca é aquele que não compra os abadás dos blocos, pulando atrás dos trios 
independentes ou acompanhando os trios dos blocos fora da área (corda) que separa os associados 
destes. 
9 MOURA, 2001, p. 197. 
10GUERREIRO, 2000, p.122. 
11MIGUEZ, 1998, p. 44. 
12GUERREIRO, loc.cit.. 
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Escorre o sangue e o vinho 
Pelo mangue, Pelourinho 
A pé ou de caminhão não pode faltar a fé 
A carnaval vai passar 
Na Sé ou no Campo Grande 
Somos os Filhos de Gandhi de Dodô e Osmar 
Por isso chame, chame, chame gente 
E a gente se completa enchendo de alegria 
A praça e o poeta.13 

 

Moraes Moreira compôs esta música na década de 1970, e ela sintetiza a 

mistura social que o novo carnaval baiano e o trio propunham. Bairros de ricos 

(Vitória) e pobres (Caminho de Areia), unidos em função do carnaval, nas praças e 

outros lugares da cidade. Segundo afirma Guerreiro, a música do trio “propiciava um 

‘carnaval-participação’ e os caminhões musicais se transformavam na principal 

expressão da cultura musical soteropolitana”. Além do aspecto musical e tecnológico 

que o trio acrescenta à folia baiana, existe um aspecto social forte que permeia uma 

nova configuração de folia que ele inaugura, conforme citado anteriormente.Seja nos 

blocos de trio, sejam misturados na pipoca, brancos, negros, mestiços, pobres e 

ricos passam a compartilhar, sejam separados em blocos de associados, sejam na 

pipoca – claro, que proporções diversas e momentos idem - uma mesma experiência 

recreativa14.Para Miguez a criação do trio acaba por “inaugurar uma nova lógica de 

organização da festa e, assim, realinhar a configuração dos atores que fazer o 

carnaval da Bahia” 15. 

 Para Risério há uma “deshierarquização” criando um local onde cai por terra 

todas as distinções sociais no momento em que todos vão atrás do trio. No entanto, 

como veremos a seguir, o trio pode ser considerado um aglutinador de diversas 

camadas, mas isso não poderá ser pensado de uma forma absoluta ou 

generalizada. Os blocos de trios também podem ser pensados como um exemplo 

dos limites de participação do povo no carnaval baiano16. 

 

1.1 Os blocos de trio 

 
13MOREIRA, Moraes; ARMANDINHO. Chame gente. Intérprete: Moraes Moreira.In: TRIO ELÉTRICO 

DODÔ e OSMAR. Trio Elétrico Dodô e Osmar. Rio de Janeiro: RCA Victor, p.1985. 1 Long Play. 
Lado A. Faixa 01. 
14GUERREIRO,2000, p.124. 
15 MIGUEZ, 1998, p. 44. 
16RISÉRIO, Antônio. Carnaval Ijexá: notas sobre afoxés e blocos do novo carnaval afrobaiano. 
Salvador: Corrupio, 1981.p.113. 
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Segundo Moura, a origem dos blocos de trio remete à década de 1960 

quando “o carnaval de Salvador conheceu a maior variedade de formas estéticas e 

modelos organizativos” com a participação de afoxés,  trios elétricos, blocos como os 

Mercadores de Bagdá, blocos de embalo, blocos de índio e escolas de samba17. É 

importante salientar que na sua origem eles não eram blocos de trio, mas blocos 

carnavalescos que saiam com uma banda de sopros e percussão. 

Segundo o mesmo autor em 1961 e 1962 surgem respectivamente dois dos 

mais tradicionais blocos do carnaval baiano: Os Internacionais e os Corujas fruto de 

uma briga entre fundadores do bloco Os Fantasmas, formado por moradores dos 

bairros Barbalho e Santo Antônio, tradicionalmente de classe média. Nestes blocos 

a questão étnica era proeminente, só aceitando a associação de homens brancos. 

Seus integrantes e lideranças se consideravam um diferencial na grande maioria de 

baianos de pele escura. Com fantasias bem elaboradas e destaques no cortejo, o 

bloco a cada ano tinha um tema e uma marchinha correspondente18.  

Ainda para este autor, Os Internacionais torna-se pioneiro em alguns 

aspectos que iriam nortear a configuração das entidades carnavalescas baianas, 

como a contratação de músicos não-associados e do trio elétrico para animar o 

bloco em 1975, além de ser o primeiro a registrar seu hino em um disco, na época 

chamado LP (Long Play) 19.  

Já no final da década de 1980, havia cerca de quarenta blocos de trio 

estruturados e estabelecidos como empresas, que acabaram por privatizar o espaço 

publico da festa, a rua, através das cordas que delimitavam o local separando os 

associados do bloco de trio e o folião pipoca. Esses blocos passam a ser o espaço 

preferido para a diversão do turista que vem à Bahia na época do carnaval e o apoio 

de patrocinadores públicos e privados viabilizam a consolidação deste modelo de 

carnaval na cidade da Bahia. Eles acabam por agregar ao lado dos turistas, a 

camada branco-mestica soteropolitana sendo pejorativamente chamados de “blocos 

de barão” 20. E estes blocos constituíram-se em territórios brancos dentro da festa 

baiana, tendo a primazia dos melhores horários no circuito da festa, desfilando 

 
17MOURA 2001, p.198. 
18Ibid., p.199. 
19Ibid., p.199-200. 
20 GUERREIRO, 2001, p.126-127. 
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durante o dia, sobrando a madrugada (quando a mídia tinha encerrado a exibição do 

carnaval e a platéia já tinha retornado às suas casas) para a apresentação dos 

blocos afros21. 

Entre os blocos de trio formados a partir do final da década de 1970, podemos 

citar: o Camaleão (1978), Cheiro de Amor e o Eva (1980), o Pinel (1981), o Beijo e 

Tiete Vips (1982), o Pike (1985), o Crocodilo (1987), dentre outros. A maioria das 

sedes eram instaladas na Barra, com sua diretoria, quase sempre, composta de 

amigos e/ou parentes, que ao poucos trataram de incorporar recursos modernos de 

administração, para melhor gerir os negócios, sendo o Camaleão o pioneiro neste 

processo. Mas haviam blocos, como o Tiete Vips com associados mais modestos, 

que desfilavam ao lado dos blocos de elite do carnaval baiano. É no espaço e 

estruturas dos blocos que novas bandas vão se firmar como Pinote, Pimenta Nativa 

e Jheremmias22. 

Além de uma dinâmica própria de associação a cada um deles, havia uma 

rivalidade entre os blocos no que se refere aos bairros de onde vinham (se de classe 

média ou alta); estes realizavam bailes em clubes prestigiados da cidade e são 

maiores responsáveis pela divulgação da mortalha padronizada23, que mais tarde 

seria substituída pelo atual abadá24. Outra característica dos blocos apontada por 

Moura 25é, além do critério da cor, o da renda, quando a negativa à participação de 

alguém era a desculpa do critério de proximidade da residência do associado em 

relação à sede. Desta forma, moradores de bairros periféricos, pobres e afastados 

do eixo em que habitavam a classe média ou alta soteropolitana, locais em que 

normalmente estava fixados a sede do bloco, não eram aceitos nos grandes blocos 

numa limitação étnica, geográfica e econômica. Guerreiro reafirma esta questão ao 

falar sobre as estratégias de mapeamento e identificação dos candidatos a 

associados, através da solicitação de comprovante de endereço e foto. Para esta 

 
21GUERREIRO, Goli. Um mapa em preto e branco da música na Bahia: territorialização e mestiçagem 
no meio musical de Salvador (1987/1997). In: SANZONE, L; SANTOS, J.T. (orgs.). Ritmos em 
trânsito: sócio-antropologia da música baiana. São Paulo: Dynamis Editorial, 1998, p.97 a 122. 
22MOURA, 2001, p. 217. 
23Ibid.,p.200. 
24 Camiseta estampada com a logomarca do bloco. 
25MOURA, 2001, p.199. 
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autora “as cordas de segurança, sustentadas pelos ‘cordeiros’26, são o espaço 

comumente reservado aos negros nos blocos de trio mais sofisticados” 27 

Um outro aspecto que vem agregar ao carnaval baiano com a criação dos 

blocos de trio é a implementação de um novo modelo de festa, com uma visão de 

um mercado de entretenimento, “abrindo espaço para a implantação, difusão e 

desenvolvimento de uma lógica comercial que a partir de então marcou, 

decisivamente, a organização e a realização do carnaval baiano” 28 

 

1.2 Os blocos de índio 

 

Segundo Moura29 o primeiro bloco de índio que se tem notícia em Salvador foi 

o Cacique do Garcia, influenciados pelo Cacique de Ramos do Rio de Janeiro e 

dissidentes da Juventude do Garcia, escola de samba, que como outras em 

Salvador seguiam a influência das escolas de samba cariocas e que passaram a 

desfilar a partir de 1956. Muitos outros seguiram a idéia do Cacique do Garcia: 

Apaches do Tororó, Os Guaranis, Os Peles Vermelhas, Os Xavantes, Sioux, Tupis, 

Comanches do Pelô, entre outros. Várias são as características que demarcavam a 

imagem dessas entidades, a saber: 

a) assimilação da luta indígena contra os brancos a partir de modelos norte-

americanos do cinema de faroeste, e portanto, de uma imagem de índios 

fortes, destemidos prontos para a guerra; 

b) uma musicalidade eminentemente negra de batucadas, canções de sucesso 

da rádio, hinos do bloco com referência a paz e confraternização; 

c) o destemor em forma de alegoria, como uma demonstração de poder e força 

que causava temor à elite baiana; 

d) uso de elementos nas caracterizações nas roupas e adereços que tanto 

levavam a uma assimilação de itens do imaginário do oeste norte-americano 

do cinema quanto da iconografia africana, como por exemplo, as 

machadinhas . 

 
26 Homens e mulheres humildes, normalmente moradores dos bairros pobres de Salvador, que são 
contratados para segurar a corda que separa os associados dos blocos dos outros foliões. 
27 GUERREIRO, 2000, p. 127. 
28 MIGUEZ, 1998, p.44. 
29 MOURA, 2001, p. 201. 
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Segundo Guerreiro esta identificação com índios americanos vai alem da 

simples fantasia de carnaval, mas amplia-se em significados ao afirmar que:  

 
[…] o recurso a outro grupo étnico também oprimido, porém 
temido, como eram os índios do Oeste norte-americano tinha o 
sentido de recolocar metaforicamente a opressão vivida pelos 
pretos da Bahia, onde se pode ler também a sua disposição de 
luta como os brancos, vistos como opressões.30 

 

 

1.3 Os afoxés 

 

Uma outra entidade carnavalesca importante e que também vem fincar raízes 

na nova imagem do carnaval baiano é o afoxé , forma de divertimento negro ligada à 

preservação do patrimônio religioso dos candomblés que surgiu a partir de 1920. 

Seu cortejo trazia a reprodução das danças dos orixás, com o alabês31 como 

músicos da banda chamada de “charanga”, que tocavam o ijexá, ritmo tocado nas 

cerimônias do candomblé e trouxeram assim para o carnaval a música e a estética 

da religião afrobrasileira. Entre os primeiros afoxés podemos citar oOtum Obá de 

África, A Lembrança Africana e Lutadores da África. São descritos como 

“candomblés de rua” 32.  

Segundo Moura no fim dos anos quarenta surge o afoxé mais famoso da 

Bahia, os Filhos de Gandhy, formado pelos trabalhadores do porto “e fortemente 

vinculado à sociabilidade desenvolvida nas docas”. Suas vestimentas brancas nada 

mais eram do que lençóis doados pelas prostitutas da Ladeira do Julião e a música 

tocada era o ijexá, ritmo usado na liturgia dos orixás. Apesar de o nome remeter à 

figura do lendário líder indiano, o autor afirma que provavelmente não havia uma 

unanimidade na vontade de explicitar a sua negritude, ou na solidariedade à causa 

indiana, mas sim um desejo de participar do carnaval, usando uma imagem 

pacificadora como forma de evitar maiores problemas políticos com o afoxé, visto 

que havia indícios que alguns de seus líderes participavam de organizações de 

esquerda33. 

 
30GUERREIRO,2000, p.83. 
31 Homens que tem a função de cantar para saudar os orixás nas cerimônias do candomblé.  
32GUERREIRO, 2000, p. 71-72. 
33 MOURA, 2000, p. 193. 
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Guerreiro relaciona o afoxé mais veementemente ao candomblé, afirmando 

que “pretendia reverter o estigma que os negros carregavam por causa da sua 

cultura religiosa e, reafirmando sua origem africana, desfilaram o carnaval daquele 

ano cantando e dançando ijexá.” 34. A imagem de Gandhy vinculada ao grupo 

informava que o cortejo viria para sair em paz. Mas para a autora a vinculação do 

afoxé com a religião afro também foi uma das causas das dificuldades sofridas em 

boa parte da década de 1970. No fim desse período, impulsionado pelo apoio de 

Gilberto Gil e com ajuda do Governo da Bahia, o afoxé retoma o rumo e se consolida 

na cena carnavalesca baiana. Segundo a autora referindo-se ao cortejo “essa 

imagem, de incrível força e beleza, é perseguida, ano após ano, por todas as 

câmeras” 35.  

Neste sentido, podemos concluir que a presença do afoxé e sua longevidade 

podem também ser entendidas como uma vitoriosa inserção da cultura não-branca 

no carnaval de Salvador, sendo admirado tanto pela população, quanto pelos 

artistas e pela mídia.  

 

1.4 Os blocos afros 

 

Para pensamos a criação dos blocos afros baianos é necessário vasculhar as 

influências que proporcionaram a formação de uma nova identidade negra em 

Salvador, que ocorre a partir da década de 1960. 

Guerreiro indica que questão da negritude de Salvador é muito ampla, com 

diversos elementos que a formaram, como, por exemplo, a influência norte-

americana. Musicalmente falando, a autora delimita os anos 1960 como iniciais, com 

a criação do soul music, que girava em torno do universo negro. No Brasil, a soul 

music chega primeiramente no Rio de Janeiro, com a ocorrência dos bailes funks 

(uma vertente mais agressiva do soul), criando o chamado Movimento Black. Foi 

este movimento que para a autora, “fez nascer entre os pretos do Brasil um 

interesse pela cultura afro-brasileira, contribuído para seu processo de afirmação”36. 

Risério aponta que “a Bahia seria justamente o lugar da passagem do soul ao ijexá, 

 
34 GUERREIRO, 2000, p. 73. 
35GUERREIRO, p.75-77. 
36Ibid.,2000, p. 87. 
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do black ao afro, do funk ao afoxé, estilos mesclando-se em algo que bem mereceria 

o nome de black-ijexá”37 

Artistas como Jimi Hendrix, James Brown e Jackson´s Five ajudaram a criar 

um modelo de imagem  do negro baiano que inicialmente foi incorporada pelos 

responsáveis pela fundação do Ilê Aiyê, misturando o samba e o ijexá com um 

cruzamento ideológico nas letras das canções dos EUA, Bahia e Jamaica. Segundo 

esta autora, “o que estava em jogo era a articulação de um discurso afirmativo” 

através das letras das canções e de uma estética própria que vinculam uma 

ideologia e uma identidade38. 

Outra referência importante para o movimento negro na Bahia segundo 

Guerreiro é a luta de libertação nacional da África: 

 
A luta dos povos africanos em direção à independência injeta uma 
grande dose de ufanismo dentro e fora da África, levando à 
revalorização de suas raízes ancestrais e desencadeando o 
movimento panafricanista, que  prega a unidade dos povos negros e 
o retorno da África Mãe. Mas a força do intercâmbio entre África e 
Bahia é a estética afro, que traz implícita de se afastar de um 
eurocentrismo tão presente no imaginário brasileiro.39 
 

Pelo exposto podemos mapear fontes de influência para o surgimento de uma 

identidade negra pós-moderna como o movimento black americano, a África 

contemporânea, com sua luta por liberdade e a Africa-Mãe, mítica, saudosa, unida. 

Por outro lado, esta produção de identidade, ainda assim, é construída buscando 

uma característica própria na junção das diversas “Áfricas” espalhadas: 

 
Sou Ilê Aiyê da América africana 
Senzala barro preto Curuzu 
Sou negro Zulu 
Garvey Liberdade e Brooklin Curuzú Aiyê 
Johnson com seu pulso 
Encantou todo mundo 
Jimi Hendrix com seu toque universal 
Reverendo Luther King 
A liberdade e a palavra de fé40 
 
 

 
37RISÉRIO, Antônio. Carnaval: as cores da mudança. Revista Afro-Ásia. n. 19, p. 91-106, 1995. 
38GUERREIRO, 2000, p. 88. 
39Ibid., p.89 
40 GUZA; LEITE, Juninho; REGGAE Claudio do; ESTRELA, Elói. J. América Brasil. Intérprete: Ilê 
Aiyê.In: Ilê AiyêCanto Negro. São Paulo: Velas, p.1996. 1 CD. Faixa 03. 
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Já Moura41 liga esta emergência de uma identidade afro na Bahia 

soteropolitana a um processo de industrialização rápida, chegada de imigrantes 

atraídos por esta e um acesso ás informações abundantes daquilo que acontecia no 

mundo. Para ele, “circulavam de forma vibrante informações sobre a cena política 

africana, grupos musicais e movimentos negros norte-americanos e a cultura 

rastafári, que aqui chegava clandestinamente na forma do reggae, do ska e outros 

ritmos, associados ao uso da maconha”. O autor ainda acrescenta a estes, a 

influência dos Jackson Five e outros cantores negros, a formação do Movimento 

Negro Unificado, grupos de jovens negros católicos e a independência dos países 

africanos.  

Risério resume bem este contexto brasileiro ao afirmar que a década de 1970: 

 
Foi um momento tenso e intenso, uma conjuntura de questionamento 
geral da imagem do Brasil e dos brasileiros – na política, no cinema, 
na religião, no carnaval – com vistas à construção de uma sociedade 
democrática em nossos trópicos. No campo das movimentações 
negro mestiças, todos os empenhos convergiram para marcar uma 
diferença: a do “ser negro” 42. 

 

É neste contexto que surgem os blocos afros, que tem no Ilê Aiyê (em iorubá 

casa de negros, abrigo de negros ou terreiro de negros) criado no ano de 1974, 

referencial de uma manifestação pioneira de consciência de negritude dos negros do 

bairro da Liberdade, através de roupas, cabelos, linguagens, musicalidade e 

organização com a proibição da participação de brancos43. Para Godi, o bloco afro 

detonou “um fenômeno sem precedente na recente história comportamental e 

cultural de Salvador” 44. 

Moura fixa este momento ao descrever o primeiro desfile do Ilê: 

 

Em 1975, o primeiro cortejo do Ilê manifestou, diante de um público 
entre maravilhado e chocado, com a força e magnitude do que viria 
ser chamado de cultura afro. A modernização da cidade, a partida de 
seu novo parque industrial, tinha gerado uma dicção de sua raiz 
africana em linguagem moderna. Era o esplendor de um movimento 
espiral de crescimento da auto-estima de uma infinidade de jovens 
afrodescendentes, que passou a ostentar não somente nos ensaios 

 
41MOURA, 2001, p. 207. 
42RISÉRIO, 1995, p. 99. 
43GUERREIRO,1998, p. 101 
44 GODI, Antônio Jorge Victor dos Santos. A música afro-carnavalesca: das multidões para o sucesso 
das massas elétricas. In: SANZONE, L; SANTOS, J. T. (orgs.) Ritmos em trânsito: sócio-
antropologia da música baiana. São Paulo: Dynamis Editorial, 1998, p.73-96. 
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dos primeiros blocos afro, como na rua mesmo, orgulho de ser negro, 
moderno e baiano45. 

 
 

Um outro aspecto que reforça a importância do bloco e do bairro que o sedia 

neste contexto de afirmação de uma identidade e de reivindicações sociais pode ser 

observado pelo livre trânsito do Movimento Negro Unificado (MNU) na Liberdade, 

conforme afirma Guerreiro46. 

Freitas resume bem o resultado da atuação do movimento negro e as 

entidades ao afirmar que: 

 
A atuação do movimento negro, com extensão em entidades como 
os blocos afro, dá visibilidade à luta política contra o preconceito, a 
discriminação e o racismo, conscientizando a população negra de 
Salvador quanto aos seus direitos, aumentando a sua auto-estima e 
estimulando-a para o exercício da cidadania. Descobre-se a beleza 
do negro, black is beautiful, e há um resgate das suas tradições, que 
se renovam numa nova moda afro de penteados, estampados e 
adereços usados por negros e não-negros.47 

 

Um editorial de moda do jornal Folha de São Paulo em 31.01.1988 anuncia 

esta nova configuração da juventude negra baiana, que a partir de uma nova 

conscientização e aceitação de si, passou a buscar novas referências de beleza 

baseadas em modelo de traços africanos, como muito colorido, penteados afros 

justapostos a uma “sensualidade,molejo e jeito de corpo”48, além do uso de roupas 

da moda, conjurando para um estilo próprio e novo, ligado ao atual e às raízes de 

matrizes africanas.  

O Ilê Aiyê tornou-se emblemático tanto pela manutenção de uma 

ancestralidade africana mítica, como de uma ligação estreita com candomblé, tendo 

um posterior reconhecimento de sua tradição e importância tanto dos seus 

participantes quantos de demais grupos e entidades.49 

Guerreiro falando a respeito da musicalidade do Ilê Aiyê, acrescenta mais um 

aspecto ao pioneirismo do bloco:  

 
45MOURA, 2001, p. 211. 
46 GUERREIRO,1998, p. 103. 
47 FREITAS, Ayêsca Paula. Música Popular de Salvador nos anos 90: brasileira, baiana ou o que? In: 
IV ENECULT, 2008, Salvador. Anais eletrônicos. Disponível em: 
<http://www.cult.ufba.br/enecult2008/14332-03.pdf>. Acesso em: 10 out. 2011. 
48 FERNANDES, Nona. Reflexo da consciência. Jornal Folha de São Paulo. São Paulo, 31  jan. 
1988, Folha Ilustrada, Caderno 9, p. 04. 
49MOURA, 2001, p. 210. 

http://www.cult.ufba.br/enecult2008/14332-03.pdf
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Mobilizados em torno do carnaval, um grupo de negros da Liberdade 
elaborou um tipo de música, mesclando o samba duro com a batida 
matriz de ijexá originária dos candomblés, que inspira uma variedade 
de ritmos percussivos responsáveis pela ascensão da música afro-
baiana50. 

 

Para servir de base para o carnaval, o bloco realiza pesquisas sobre a história 

da África, monta uma apostila e a distribui entre os compositores dos blocos para 

que seja, a partir daí, composta a música a ser escolhida para o carnaval de cada 

ano. Além disso, viagens a África são constantes a fim de pesquisar e trazer novos 

elementos para o desfile. No entanto, a África que o Ilê Aiyê canta está 

cronologicamente situada antes das lutas pela independência da década de 1970, é 

a África tradicional que é celebrada51.  

Outros blocos afros foram surgindo ao longo dos anos 1970, como o Malê de 

Balê, no bairro de Itapuã em 1978; o Olodum que vindo do Maciel-Pelourinho em 

1979, na época em que o centro histórico ainda não tinha recebido a reestruturação 

pelo Governo do Estado e que refletia as condições do local de origem, sendo que 

não conseguiu desfilar em 1983 por falta de fundos. Sobre este bloco falaremos 

mais tarde, pois seu auge se dá justamente na época da axé music; o Muzenza 

surge em 1981, dissidência do Olodum, mais voltado à cultura reggae e ao culto a 

Bob Marley; em 1982 surge Tenda de Olorum da Massaranduba e em 1986 o 

Afrequetê (Liberdade), ambos com a curta duração de dois carnavais52.  

Em 1980 foi criado o Araketu, na península de Itapagipe, mais precisamente 

em Periperi. Seu nome em iorubá significa reino de Ketu e traz muitas semelhanças 

com o Ilê Aiyê. Tem como protetor do bloco, Oxossi, orixá da guerra. Mais uma vez o 

candomblé é parte fundamental de identidade e musicalidade, uma vez que seus 

temas giram em torno dos orixás.Inclusive seu símbolo é o ofá, que simboliza o orixá 

protetor da entidade, também nas coreografias que apresenta recriando as danças 

dos orixás e descrevendo os temas desenvolvidos para o desfile carnavalesco53. 

 Interessante mostrar que a criação do bloco, segundo sua criadora Vera 

Lacerda se dá pela vontade de participar do Ilê, investida que não teve sucesso. 

Historiadora, Vera Lacerda uniu-se ao pai-de-santo e artista plástico Augusto Cesar 

 
50GUERREIRO, 1998, p. 101. 
51GUERREIRO, 1998, p.104. 
52 MOURA, 2001, p.214 
53 GUERREIRO, 1998, p. 105. 
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para formar um bloco “onde candomblé e ciência se misturam para dar consistência 

ao projeto de emancipação social de uma população urbana periférica, 

essencialmente negra” 54. 

O Araketu foi o pioneiro ao anexar à sua musicalidade o uso de instrumentos 

elétricos como a guitarra, metais, sintetizadores, e contrabaixo em 1991. Com isso, 

sua busca é aproximar-se de uma sonoridade africana moderna, pois através das 

viagens ao continente africano seus dirigentes perceberam que a música produzida 

pelo bloco não correspondia à música africana moderna. Este é um dos pontos que 

diferencia o Araketu do Ilê. Enquanto o bloco da Liberdade busca uma África mítica 

e tradicional; o Araketu espelha-se na África moderna55. Neste sentido, aponta para 

uma cultura pós-moderna “que valoriza o passado de uma outra forma. [...] o 

clássico e o contemporâneo se fundem, num terceiro elemento, sintetizando uma 

nova cultura onde tudo pode” 56. 

Neste contexto de formação de blocos afros é salutar o destaque de uma 

figura, que com suas experimentações acaba por criar um novo ritmo que 

revolucionou o panorama percussivo baiano: o Maestro Neguinho do Samba. 

Segundo Castro o músico experiente “apresentava boa parte de suas 

experimentações sonoras fundindo o samba-duro baiano e o reggae jamaicano 

chegando às células rítmicas do samba-reggae”57.   

Santos define melhor este processo de formação do novo ritmo ao afirmar 

que: 

Priorizando as caixas de repique em detrimento dos surdos o 
produtor musical e maestro da bateria do grupo Olodum, mudou a 
expressão artística do grupo, incorporando elementos do reggae e 
das escolas de samba. Desta maneira acabou por redefinir a música 
produzida pelos blocos afros.58 
 

 
54Id., 2000, p. 35. 
55GUERREIRO, 1998, p.107. 
56LOBO, Valesca Ottoni Teatini de Andrade. Elementos pós-modernos na música baiana. In. 

MARINHO, Roberval Jose; FARHAT, Rodrigo (orgs.). Imagens e sentidos na comunicação 
contemporânea. Brasília: Casa das Musas, 2009.p. 12-25. 
57 CASTRO, Armando Alexandre. Axé Music: mitos, verdades e world music. Per Music, Belo 
Horizonte, n.22,p.203-217, 2010. Disponível em: 
<http://www.musica.ufmg.br/permusi/port/numeros/22/num22_cap_16.pdf.pdf> Acesso em: 10 jan 
2011. 
58 SANTOS, Carolina de Almeida Santos. Diversidade musical e as atividades da Secretaria de 
Cultura e Turismo da Bahia na área de música: 1995 a 2006. Salvador: UFBA, 2009. Dissertação 
(Mestrado em Administração), Escola de administração, Universidade Federal da Bahia, 2009.p. 43. 

http://www.musica.ufmg.br/permusi/port/numeros/22/num22_cap_16.pdf.pdf
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E com um notável trânsito entre blocos de classe média, escolas de samba e 

blocos de índios, além de trabalhar como Maestro Celso Dantas, contribuiu de forma 

única para popularizar a batida do ritmo59. 

É importante salientar também que estas experimentações, mais 

precisamente o samba-reggae foi rejeitado pelo Ilê Ayê, mas prontamente aceito por 

outro bloco afro, o Olodum, que mais receptivo às modernizações rítmicas e 

estéticas aceitou a inovação que acabou por deflagrar um fenômeno sem 

precedentes na popularização do bloco e do seu sucesso de mídia60. É na esteira 

deste sucesso que o grupo alcança notoriedade nacional e internacional 

participando do disco The Rhythm Of The Saints do músico americano Paul Simon, 

que ganhou no ano de 1991 o Grammy na categoria world music (sobre a qual 

falaremos mais tarde), abrindo as portas do mercado internacional para o bloco 

afro61. 

Pelo exposto, fica claro que o carnaval soteropolitano assume maiores 

proporções artísticas e participativas justamente pela intersecção de uma cultura 

negra que desenvolvida em diversas frentes, modificando-se, modernizando-se, 

camuflando-se, acaba por formar um terreno fértil de invenções estéticas a partir do 

final da década de 1970, levando para a festa momesca um criativo protesto de 

cunho racial e social. 

Risério traz um panorama de todo este momento de efervescência sócio-

cultural e afrocarnavalesca de Salvador nos anos 70: 

 

[…] o que tínhamos pela frente era um carnaval de identidade 
cara nova, com as entidades “afrocarnavalescas” dividindo com 
trios elétricos o espaço carnavalizado de Salvador. Expandiam-
se os chamados afoxés e blocos afros, organizações formadas 
principalmente pela juventude negro mestiça [...], ao som de 
cantos que remetiam às culturas negras, especialmente ao 
repertório iorubano, que se converteu numa espécie de código 
central de nossas manifestações negro africanas. Era um 
carnaval que embora procura-se apoio na tradição negro 
mestiça baiana, apontava não mais para o passado, mas para 
o futuro das relações raciais brasileiras62. 

 

 
59 MOURA, apud GODI, 1997, p.95. 
60 GUERREIRO, 2000, p. 62. 
61Ibid., p. 165. 
62RISÉRIO, 1995, p. 91. 
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 Segundo Miguez63 é sobre esta base, pautada numa “reafricanização” do 

carnaval que surgiu a axé music, sobre a qual falaremos no próximo capítulo. 

 

 
63 MIGUEZ, 1998, p.44. 



 

 

2. A AXÉ MUSIC: CONCEITOS, IDENTIDADE E MERCADO 

 

Após tratarmos dos aspectos do carnaval soteropolitano no que diz respeito 

às transformações que este sofre a partir da segunda metade do século XX e 

mapearmos os grupos que modificaram esta cena carnavalesca, neste capítulo 

trataremos da conceituação da axé music, e as transformações que esta traz para o 

mercado de música baiano, bem como a reconfiguração da baianidade que ela 

provoca. 

O termo axé music é polêmico. A primeira vez que foi usado para definir a 

música carnavalesca produzida na Bahia foi numa crítica do jornalista Hagamenon 

Brito em 1987 no Jornal A Tarde. O termo originou-se da forma que os roqueiros 

baianos chamavam pejorativamente os músicos da nova música baiana: “axézeiros”. 

Indiferentes à conotação pejorativa, o mesmo acabou sendo adotado pela mídia e 

também por alguns artistas, mesmo porque axé é uma palavra vinda do candomblé 

que significa força, poder e energia e a axé music passou a se referir tanto a musica 

dos blocos afros, como das bandas de trio e artistas que faziam música para 

entretenimento na Bahia1. 

Para Moura a axé music é a: 

 

Interface musical e coreográfica que se desenvolveu basicamente a 
partir do encontro entre a tradição do trio elétrico e o evento do afro 
[...]. Não se trata de um estilo ou gênero musical pois não há uma 
unidade formal interna a esse denominador comum. Não se trata 
tampouco de um somatório do repertório de determinado tipo de 
artista ou grupo musical. É uma interface, no sentido de que recursos 
de composição e interpretação ou aspectos formais de diferentes 

grupos ou artistas são compatibilizados e/ou identificados entre si.2 

 

Guerreiro simplifica a definição para o “encontro da música de trio com a 

música dos blocos afros (frevo baiano + samba-reggae)”3,com sonoridades 

harmônicas e percussivas. Para esta autora, ela nasce da atração que a 

musicalidade afro incide sobre os blocos de trio pela visibilidade que ela trazia na 

época pela mídia e como resultado dos novos recursos de gravação, através do uso 

do sampler, equipamento de armazenamento e reprodução digital dos sons. 

 
1 GUERREIRO, 2000, p. 137. 
2 MOURA 2001, p.215. 
3 GUERREIRO, op. cit. p.133. 
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Miguez indica o pontapé inicial para o nascimento da axé music ao afirmar 

que: 

Até os anos 80, a música carnavalesca baiana não dispunha de 
nenhum acesso aos esquemas da indústria cultural que pudesse 
viabilizar a sua realização no mercado. Em 1982, a ampliação e 
sofisticação tecnológica do estúdio W.R, empresa dirigida pelo 
empresário Wesley Rangel, permite, com bastante qualidade, a 
produção, gravação e lançamento do cantor Luiz Caldas 
acompanhado pela banda Acordes Verdes; artista conhecido do 
público baiano pela sua participação no circuito carnavalesco 

“puxando” blocos de trio.4 
 

É salutar estabelecermos o ano de 1985 e o lançamento do LP Magia de Luis 

Caldas como um referencial para o entendimento do movimento como um fenômeno 

de massa nacional, ainda que exista divergência sobre o marco inicial da axé music, 

visto que, por exemplo, a banda Chiclete com Banana (um dos grandes nomes da 

música baiana) já tivesse discos gravados antes mesmo deste ano. Mas a música 

de trabalho Fricote (muito conhecida também como “Nega do cabelo duro”), 

composta pelo próprio cantor em parceria com o compositor Paulinho Camafeu 

consegue um estrondoso sucesso em todo o país dando maior visibilidade à nova 

música de entretenimento que estava sendo produzida na Bahia. Tanto a obra 

quanto o artista de visual exótico, reforçava o momento cultural baiano e foi bem 

recebido pela mídia do sudeste brasileiro. O que resultou numa maciça presença na 

nesta5. 

Neste contexto, a nova configuração do mercado de música brasileiro é 

fundamental para entender o projeção comercial da música baiana. Na década de 

1970, as grandes gravadoras, chamadas comumente de majors, passaram a 

incorporar uma nova maneira de gerir os negócios da música. Ao invés de fazer todo 

o trabalho de descoberta de artistas, produção de discos, promoção e distribuição 

destes no mercado, as majors  passaram a fazer parcerias com gravadoras 

menores, que produziam os discos dos novos artistas, ficando para as grandes 

gravadoras sua distribuição. Foi neste momento que a produção realizada por 

gravadoras independentes (como a WR de Wesley Rangel em Salvador) passou a 

 
4 MIGUEZ, 1998, p. 46. 
5 CASTRO, 2010, p.204-205. 
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ser distribuída e promovida por grandes gravadoras multinacionais, que terceirizava 

os riscos e ao mesmo tempo detinha o monopólio sobre a distribuição dos discos6. 

É neste sentido, de uma produção local e distribuição em nível nacional e 

internacional que começou a se configurar um mercado de música soteropolitano 

voltado para a divulgação da música que é produzida na cidade, sempre tendo como 

esteio o carnaval. No ano de 1987, foi lançada Deuses, Cultura Egípcia, Olodum 

conhecida como Faraó, música de Luciano Gomes, após ser o grande sucesso no 

carnaval daquele ano. Primeiramente gravada por Margareth Menezes, a Bandamel, 

do bloco Mel, grava a música e vende 800 mil cópias. Neste sentido, “tornou-se um 

marco do movimento musical de Salvador, pois inaugurou a incorporação da música 

dos blocos afros ao repertório dos blocos de trio” e alcança maior visibilidade na 

classe média e alta, que preferiam sair no carnaval como associados nos blocos de 

trio7. Já no final de 1987o cantor Gerônimo lança o “Eu sou negão” que é tocada 

muito nas rádios de toda Bahia. Esta música é um manifesto contra a discriminação 

dos blocos afros, misturando ijexá e ritmos caribenhos, o artista baiano denunciava a 

comum invasão dos trios no espaço do bloco afro. Uma situação de tensão entre os 

blocos afros e os de trio que também fez parte do contexto de criação da axé music8. 

É interessante notar que a despeito desta tensão é a parceria entre os dois que 

transforma uma música restrita ao contexto local em grande fenômeno de massa e 

mídia nacional e impulsionou o nascimento de uma indústria cultural baiana, onde 

tanto os blocos de trio, quanto os blocos afros alcançaram notoriedade como 

veremos adiante. 

Para Miguez, é o cenário cultural afro-elétrico-carnavalesco “que proporciona 

um crescimento da produção musical dando acesso à dinâmica de produção da 

indústria cultural”9. Para além disso, Guerreiro aponta para a mudança do 

comportamento de pular atrás do trio, assimilando a coreografia dos blocos afros 

que se misturam ao universo branco da juventude baiana, que passou também a 

frequentar os ensaios dos blocos afros da cidade, principalmente o Olodum, o bloco 

afro mais festejado e com maior visibilidade. Era o fim da década de 80, e a axé 

music alcança visibilidade, com as bandas vendendo facilmente 400 mil cópias, já 

 
6LEME, MONICA. Segure o Tchan: identidade na axé music dos anos 80 e 90. In.Colóquio de 
Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Musica da UNIRIO, Cadernos do colóquio, Rio de 
Janeiro, p.45-52, 2001. 
7 GUERREIRO, 2000, p. 133. 
8 Id., 1998, p. 97  
9 MIGUEZ, 1998, p.46. 
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contando com a estrutura de promoção das grandes gravadoras, que possibilita a 

execução das músicas baianas nas FM´s brasileiras fora do período do carnaval e 

no eixo sul-sudeste do país. Com suas canções alegres de letras fáceis, misturando 

os ritmos e instrumentos dos trios à batucada afro,a axé music tornou-se a grande 

novidade do Showbiz brasileiro10. 

A formação deste mercado de música proporcionou também dois 

deslocamentos significativos. Primeiro, a popularização da música baiana 

redirecionou uma parte da produção de música brasileira, normalmente centrada no 

eixo Rio-São Paulo para Salvador (especificamente para a axé music), formando 

uma teia de produtores, artistas e empresários que não mais precisaram se deslocar 

da Bahia para obterem sucesso. Proporcionou a expansão de uma música restrita 

aos festejos carnavalescos à sua execução durante todo o ano nas rádios de todo o 

país e do próprio carnaval baiano, exportado como produto nas micaretas fora de 

época por todo país11 

Castro compreende este período a partir de uma idéia de alianças de forças e 

interesses ao afirmar que: 

 
A intensa presença midiática de Luiz Caldas no cenário musical e 
sua associação, à época, com o jovem e promissor Bloco Camaleão; 
a ascensão dos blocos-afro espalhados pela cidade; o interesse e 
incursão das gravadoras no campo artístico local; o apoio de 
empresários e radialistas também locais, com relevante destaque 
para Wesley Rangel e Cristóvão Rodrigues, respectivamente; o início 
de uma aliança entre artistas e as forças políticas, são apenas alguns 
elementos e indícios que corroboram, à época, com a situação 
privilegiada da Bahia no campo cultural e artístico nacional.12 

 

Por outro lado, outras figuras vão se tornando relevantes para consolidação 

da nova música baiana. Como a cantora Sarajane, que na mesma época de Luiz 

Caldas, já conhecida na Bahia, começa a fazer a ponte Salvador-Sudeste para 

participar dos programas de auditório, como os da TV Globo, principalmente o 

“Cassino do Chacrinha”. Da mesma forma que Luis Caldas, misturando ritmos 

caribenhos com o samba, o reggae, somados a uma base rock e funk, Sarajane 

também foi uma das pioneiras na divulgação das fusões rítmicas baianas13. 

 
10 GUEREIRO, op. cit., p. 133-134. 
11 RUBIM, Antônio Albino C. Comunicação, mídia e cultura na Bahia contemporânea. Bahia Análise 
& Dados. Salvador, v.9, n.2, p. 74-89, março de 2000. 
12CASTRO,2010, p. 205. 
13 GUERREIRO, 2000, p.141-142 
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Outro aspecto que marca a axé music é a proliferação das danças, que 

ajudaram a popularizar a música. Em entrevista a Gol Guerreiro a cantora Sarajane 

explicou como a dança do gueto soteropolitano, neste primeiro momento, subia ao 

palco: 

A gente ia para as quadras dos blocos afros e ficava observando as 
coreografias. Então a gente pegava um passo e ia lançar na TV e 
aquilo agradava em cheio. Eu fazia questão de dizer que vinha dos 
guetos de Salvador, que foram os blocos afros que criaram tudo 
aquilo. Era uma forma de valorizá-los, porque eles eram muito 
discriminados, massacrados mesmo14. 
 

Para Moura15 foi Luiz Caldas que primeiro lançou a moda das danças no 

Carnaval de Salvador, que anualmente se renovava com as diversas criações dos 

artistas, como a dança da galinha (1986) e a da dança do crocodilo (1988). 

Outros artistas começam a despontar no cenário musical baiano na década 

de 1980. Margareth Menezes, que após o sucesso Faraó nas rádios baianas, 

alcança o topo das paradas da revista americana Billboard (categoria world music, 

sobre a qual mencionaremos adiante), especializada em música e tem sua carreira 

impulsionada pelo apoio do cantor e produtor escocês David Byrne. A Bamda Mel 

ganha discos de ouro e platina com o sucesso da música e LP “E lá vou eu”. Em 

1990, Netinho ganha notoriedade de grande estrela da axé music como vocalista da 

banda Beijo, impulsionado por participações no Domingão do Faustão, programa 

dominical da Rede Globo de Televisão e pelo sucesso nacional da música “Beijo na 

Boca”16. 

Uma outra figura de suma importância na constituição da axé music foi 

Antonio Carlos Santos de Feitas, Carlinhos Brown. Considerado um dos mais 

reverenciados compositores e instrumentistas do país. Carlinhos Brown teve ampla 

participação na constituição da música baiana, participando de diversos discos de 

axé music e de bandas como a do bloco Camaleão17. Foi percursionista de Caetano 

Veloso e atuou como produtor, instrumentista e compositor de outros artistas 

brasileiros, como Marisa Monte, Cássia Eller, Arnaldo Antunes. Multiestrumentista, 

Carlinhos Brown em 1996 recebeu o prêmio de revelação de world music da Radio 

France Internacionale (RFI) pelo cd solo Afrogamabetizado. Em 1992 formou a 

Timbalada, um grupo que procurava fazer o chamado afropop, a exemplo de seu 
 

14Ibid., p. 144 
15MOURA, 2000, p.219 
16SANTOS, 2009,p. 47. 
17 GUERREIRO, 2000, p.144. 
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mestre. Este estilo é um fruto mestiço de diversas linguagens sonoras, produto da 

herança de várias influências fragmentadas. A estética da Timbalada também seguia 

este mesmo caminho com a utilização de referências tribais africanas, como a 

pintura corporal e itens da vida contemporânea como óculos escuros e itens 

reciclados18 

Foi na década de 1990 que a música baiana passa a se destacar no mercado 

brasileiro de música popular, dividindo as atenções com a música sertaneja e o 

chamado pagode romântico19. 

Para Pereira o sucesso da cantora Daniela Mercury, no início da década de 

1990, com o disco e show “O canto da Cidade”(lançados em 1992) foi importante 

para consolidação da indústria musical, que é impulsionada pela mídia.É neste 

momento que “o foco televisivo se volta para a Bahia que canta e dança este ritmo 

contagiante, fortalecendo a indústria da axé music”20. 

Um outro grupo que ajuda a plasmar a axé music foi o grupo de pagode É o 

Tchan, que formado no início dos anos de 1980 ainda com o nome de Gerasamba, 

se apresentava em casas modestas para um público de pouco poder aquisitivo até 

ser descoberto por Manolo Pousada e Cristovão Rodrigues, radialistas da rádio 

Itapuã, uma das maiores divulgadoras da música baiana. Isso aconteceu no ano de 

1988, e alguns anos depois o grupo passou a ser administrado pela produtora Bicho 

da Cara Preta, alcançando grande sucesso já na década de 1990, quando passou a 

lotar casas de shows em todo país. A partir desde momento, novos grupos formados 

dentro das comunidades pobres de Salvador começam a se organizar. Normalmente 

constituídas a partir de grupos de amigos ou parentes em bairros como Cabula e 

Cajazeiras, algumas das características desses grupos era justamente a junção de 

melodias fáceis com uma letra de fácil assimilação e caráter sensualista, sobretudo 

no que se refere à figura da mulher baiana, acompanhadas com uma coreografia 

executadas pelos dançarinos que uniam o samba de roda tradicional com padrão 

aeróbico das academias, influência também notada nos figurinos dos 

dançarinos21.Reforçando a idéia de uma interface de ritmos, os grupos de pagode 

 
18Ibid., p.170,172. 
19LEME, MONICA. Segure o Tchan: identidade na axé music dos anos 80 e 90. In. Colóquio de 
Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Musica da UNIRIO, Cadernos do colóquio, Rio de 
Janeiro, p.45-52, 2001.  
20PEREIRA, Ianá Souza. Axé-Axé: o mega-fenômeno baiano. In. Revista África e Africanidades. 
Ano 2, n. 8, não paginado, fevereiro de 2010. 
21 MOURA, 2001, p. 235. 
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baianos foram reconhecidos como partícipes da axé music e não como um 

movimento novo. 

De certa forma, também podemos pensar esta nova vertente da axé music 

como um novo fôlego para o mercado, visto que o foco a partir deste momento 

migrou para os novos grupos semelhantes ao É o Tchan, como a Companhia do 

Pagode e Pega no Compasso. O sucesso destes grupos, da mesma forma que no 

início da axé music, deveu-se em grande medida aos seus ensaios, que são 

realizados em espaços abertos na capital baiana e servem como preparação para o 

carnaval, que assim como no Olodum, passaram a serem frequentados por jovens 

de classe média, que antes achavam o pagode coisa de pobre, lotando estes 

espaços22. 

Se a nova música baiana crescia em popularidade, por outro lado, o número 

de detratores e defensores também crescia. Houve muita polêmica quanto ao seu 

nome, a respeito da sua validade enquanto música popular brasileira e, também, ao 

seu conteúdo “poético”. Para exemplificar: Dorival Caymmi reprovou a nova música 

de seu Estado afirmando ser apenas “um refrão de apelo fácil, a poesia substituída 

por sons fáceis de repetir”23; em 2000, uma matéria da revista Veja alardeava a 

decadência da já não tão nova música baiana, cuja característica, segundo a revista, 

era a presença de refrões monossilábicos “em que as vogais compensam a 

escassez neuronial”24; Caetano Veloso, ícone juntamente com Caymmi da MPB e da 

música baiana, engrossou o grupo dos simpatizantes, identificando axé music como 

herdeira da antropofagia pregada pelo tropicalismo e ainda compôs “Axé-Axé” para 

Daniela Mercury25 gravada no CD Sol da Liberdade em 2000. Abaixo, a letra da 

canção. 

 
Daqui de cima do caminhão 
De cima do caminhão 
Eu vejo o seu pé no chão 
No chão, debaixo do pé, no chão 
Escuto o seu coração 
Escute o meu coração 
A nossa música é a mesma voz 
Ninguém desfaz o que nós 
Fazemos nesse país 
A música é o que há de fazer 

 
22 GUERREIRO, 2000, p. 256. 
23 Ibid., p.136. 
24 MARTINS, Sérgio. Axé, babau! Veja, São Paulo, n. 1631, p.146, 12 jan. 2000. 
25 PEREIRA, 2010. 
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Eu me juntar com você 
E ver meu povo feliz 
Dodô e Osmar 
Daqui do caminhão 
Sou faraó 
Dentro do cordão 
Eu sou negão 
Levante o pé do chão 
Moraes, Moraes 
Meu nome é Salvador (Axé)26. 

 

Não surpreende a sonoridade impressa na gravação, uma eletrizante junção 

das guitarras que remetem a Dodô e Osmar, com uma percussão fortemente 

marcada pelo repique. A música começa com o entoar de versos do antigo hit 

carnavalesco “Chão da Praça” de Moraes Moreira, com uma equalização que 

remete às antigas cornetas dos trios da década de 70. Como se o antigo estivesse 

anunciando o novo, sem que isso mostrasse o fim do primeiro. Arranjos de um piano 

e de um contrabaixo que lembram a música negra (jazz e soul) americana com 

viscerais instrumentos de sopro. Pura antropofagia. A música e letra informavam 

para além das críticas, o caráter pós-moderno e identitário da nova musica baiana 

 Pereira ressalta a importância da axé music ao afirmar que: 

 

Pode-se dizer que, ainda que alguém veja o megafenômeno da axé 
music como produção menor do cenário da cultura baiana,a questão 
em pauta é o seu relevo na difusão da negritude baiana, apesar de 
ser lida por muitos como negativa, na pauta sempre recorrente das 
canções está o drama da afrodescendência numa retomada notável 
da auto-estima da população negro-mestiça de Salvador.27 

 

 

2.1 A axé music, a baianidade e o governo do Estado: a construção da nova 
identidade baiana 
 

Segundo Carvalho28, um longo período de desconstrução da Bahia enquanto 

local de relevância cultural é iniciado a partir do novo ideário de ordem e progresso 

da recém-proclamada república. A partir desse momento, o estado, passa a ser visto 

como a imagem da decadência e atraso. Sem nunca ter sido destituída totalmente 

 
26 VELOSO, Caetano. Axé Axé. Intérprete: Daniela Mercury.In: DANIELA MERCURY. Sol da 
Liberdade. São Paulo: BMG Brasil, p.2000. 1 CD. Faixa 05 
27 PEREIRA, 2010.  
28 CARVALHO, Marielson. Acontece que eu sou baiano: identidade e memória cultural no 
cancioneiro de Dorival Caymmi. Salvador: Eduneb, 2009.p.24-25. 
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de sua relevância histórica. Nas décadas de 1930 e 1940 a imagem cultural Bahia 

volta a ter destaque no cenário nacional a partir do samba de Dorival Caymmi “o que 

é que a baiana tem”, que é gravado por Carmem Miranda, artista de origem 

portuguesa naturalizada brasileira. O sucesso da artista e a sua imagem de uma 

“baiana” passa a identificar o país no exterior a partir de elementos identitários da 

Bahia. 

Este aspecto reforça a afirmação de Pereira que “as representações da Bahia 

e dos baianos passa geralmente por códigos musicais”29. Neste sentido, a axé music 

é um fenômeno onde a validade de sua produção se dá pela sintonia com os ícones 

da baianidade. Seu repertório indica sempre a Bahia como seu lugar30.   

Segundo Freitas31, ao longo dos anos, o texto da baianidade foi construído 

por diversos artistas, sobretudo através da literatura e da música. Na música, a 

autora destaca cantores baianos e não-baianos como Caetano Veloso, Dorival 

Caymmi, Gilberto Gil, Antonio Carlos e Jocafi, Ary Barroso, Vinicius de Moraes e 

Toquinho. São célebres as canções de Caymmi que nos seus versos enaltecia a 

Bahia e a sua gente como na já citada “O que é que a baiana tem?” de 193832: 

 
O que é que a Bahia tem? 
Que é que é que a Bahia tem? 
Temtorço de seda tem! 
Tem brincos de ouro tem! 
Corrente de ouro tem! Tem pano da costa, tem! 
Tem bata rendada, tem! 
Pulseira de ouro, tem! 
Tem saia engomada, tem! 
Sandália enfeitada, tem! 
Tem graça como ninguém!  
O que é que a baiana tem?33 

 

Para Lody, a baiana cantada por Caymmi não eram as pobres que 

perambulavam pela Salvador da década de 1930, e sim, as baianas chamadas 

 
29 PEREIRA, 2010.  
30 MOURA, 2001, p.218. 
31 FREITAS, 2008, p. 06-07. 
32 No entanto, um texto identitário sobre a Bahia começou a ser escrito nas canções brasileiras antes 
de Caymmi, que comumente é usado como referência ao “cantar a Bahia”. Maiores informações a 
respeito estão disponíveis em: LEITE, Rinaldo C. N. Representações da Bahia nas canções 
brasileiras do início da era fonográfica (ou a imagem da Bahia antes de Dorival Caymmi). In: XXV 
Simpósio Nacional de História: História e Ética – Anais do simpósio. Fortaleza (CE): ANPHUH, 
2009. 
33 CAYMMI, Dorival. O que é que a baiana tem? Intérpretes: Dorival Caymmi e Carmem Miranda.In: 
DORIVAL CAYMMI.O que é que a baiana tem? Rio de Janeiro: Odeon, p.1939. 1 Compacto. Lado 
A, faixa 1. 
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negras de partido alto e geralmente protegidas dos ricos baianos, que costumavam 

usar seus balangandãs de ouro, prata e marfim nas festas populares da cidade da 

Bahia. Foi a partir desta imagem que o próprio compositor ajudou a moldar a 

imagem e os gestos da cantora Carmem Miranda34. 

Já na década de 1960, Caetano Veloso e Gilberto Gil, despontaram no 

cenário nacional. A produção desses artistas continha também referências de ícones 

da cultura baiana soteropolitana como a mulher baiana, ao candomblé, às festas 

populares baianas, a etnicidade, os lugares, o jeito baiano de ser, a episódios da 

história e personagens da vida cotidiana35. A partir da letra da canção abaixo de 

1979 já podemos perceber traços desta valorização do elemento negro, do seu 

cotidiano e das suas manifestações, que serão exaustivamente utilizados na axé 

music e na construção da nova baianidade nascida a partir do final da década de 

1980 da qual a produção dos blocos afros foi suporte. 

 
Não me amarra dinheiro não! 
Mas formosura 
Dinheiro não!  
A pele escura  
Dinheiro não!  
A carne dura  
Dinheiro não! 
Moça preta do Curuzú 
Beleza pura!  
Federação /Beleza pura!  
Boca do rio /Beleza pura!  
Dinheiro não! 
Quando essa preta  
Começa a tratar do cabelo  
É de se olhar  
Toda trama da trança  
Transa do cabelo  
Conchas do mar  
Ela manda buscar  
Prá botar no cabelo  
[…] Moço lindo do Badauê  
Beleza pura!  
Do Ilê-Aiyê 
Beleza pura! [..] 
Dentro daquele turbante  
Do filho de Gandhi 
É o que há  
Tudo é chique demais  
Tudo é muito elegante  
Manda botar!  

 
34LODY apud CARVALHO, 2009, p. 80. 
35 FREITAS, 2008, p. 07. 
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Fina palha da costa  
E que tudo se trance  
Todos os búzios  
Todos os ócios...36 

 

Além de um fenômeno mercadológico, pelo que já exposto, seria muito 

simplista seapenas observássemos esta questão. A atuação dos diversos grupos 

musicais, bem como os discursos que são construídos a partir das músicas, do 

vestuário, das danças e das representações de uma cultura negra pungente no seio 

da sociedade baiana traz, segundo Rubim37, a mudança da imagem de lentidão e 

malemolência baiana para o ritmo acelerado da axé music. “Êta terra festeira de 

gente bonita/ que dá nó em pingo d´agua, que agita, que agita” propaga a canção 

“Terra Festeira” de Alain Tavares e Gilson Babilônia, gravada por Daniela Mercury 

no Cd Elétrica de 1998. A terra festeira e alegre é sempre citada nas canções da 

axémusice um aspecto sempre abordado pela mídia. Sobre este discurso de 

felicidade do baiano o Jornal Feira Hoje de Feira de Santana em nota sobre a festa 

de abertura da Micareta de 1991, anunciava a presença da cantora Daniela Mercury 

e propagava “Daniela vem dizendo lindo: a gente pode ser feliz pelas ruas da 

Bahia”38. 

Neste sentido, há uma ampliação no conjunto da imagem da Bahia, que 

nasce dentro de um contexto histórico de mudanças socioeconômicas e culturais da 

década de 1980, das quais podemos destacar o início das atividades Complexo 

Petroquímico de Camaçari, construção de modernos Shoppings Centers e do maior 

conglomerado de telecomunicações do Estado, a TV Bahia.Esses aspectos são 

configurados juntamente à estruturação de blocos de trios, blocos afros e da 

ascensão de um mercado fonográfico39. Ainda assim, podemos entender a partir da 

perspectiva do que foi exposto, a Bahia no texto da baianidade abordada, se refere 

ao baiano de Salvador, visto que as representações cantadas são sempre dentro de 

universo bem característico desta cidade, não se expandindo a outras realidades 

como a figura do sertanejo, muito comum e também cantada por artistas baianos 

fora da axé music. 

 
36.VELOSO, Caetano. Beleza pura.Intérprete: Caetano Veloso.In: CAETANO VELOSO. Cinema 
Transcendental. Rio de Janeiro: Polygram, p.1979.Umdisco sonoro. Lado A, faixa três. 
37RUBIM, 2000, p.86 
38COIÓ, Zé. Jornal Feira Hoje, Feira de Santana, 8 Fev.1991, Coluna A Cidade, p.08. 
39CASTRO,2010,p.206. 
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Assim, a antiga Bahia da malemolência da mulata, da tarde bucólica na praia 

de Itapuã de Dorival Caymmi, agora é a Bahia festeira das bandas de axé music, da 

beleza do Ilê Aiyê, da sensualidade das dançarinas dos grupos de pagode baiano, 

da adrenalina do carnaval.  

Por outro lado é a Bahia real, dos guetos e dos problemas sociais graves. Em 

1996, a canção Barracos (Escombros), gravada pelo cantor Netinho no Cd Netinho 

Ao Vivo, levantava um dos problemas da cidade de Salvador: a péssima condição 

nas habitações da periferia da cidade, onde com muita frequência ocorriam 

deslizamentos nos períodos mais chuvosos do ano causando a destruição dos 

barracos nas encostas dos morros. 

 
Pra quem mora lá no morro. 
Pra quem vive nas encostas. 
Onde o diabo faz fogo. 
Pra onde Deus virou as costas. 
Pra quem vive na surdina. 
Onde a luz não ilumina. 
Onde a morte começa. 
Aonde a vida termina. 
Esse barraco vai cair. 
Eu não me canso de avisar. 
Ele não tem alvenaria. 
Não tem coluna pra apoiar. 
Ai, eu não quero ver o dia. 
Dessa zorra desabar. 
Só quem vive nas esquinas. 
Sem poesia e sem paixão. 
Sem mel, sem céu, sem sonho. 
Com o coração na mão. 
Pra quem tá no fim da fila. 
Tá num beco sem saída. 
Tá perdendo a graça. 
Tá ganhando mais ferida.40 

 

Para Freitas, o diferencial desta baianidade está justamente também por estar 

voltada para a sua própria realidade. Falava de sua religiosidade, celebrava Itapuã, 

mas do povo do Curuzú também; ou seja, celebrava a Bahia soteropolitana como 

terra festeira, sem com isso perder aspectos relevantes da vida cotidiana, como a 

conscientização do negro, da necessidade de se revisar os conceitos de beleza, da 

 
40DEL REY, Tenilson. Barracos (escombros). Intérprete: Netinho.In: NETINHO.Netinho ao Vivo. Rio 

de Janeiro: Polygram, p.1986. 1 CD, faixa 3. 
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sua importância na sociedade. Buscava um reconhecimento da baianidade para 

além dos cartões postais41. 

Brandão estabelece o momento de consolidação da baianidade, bem como 

da sua oficialização pelo poder publico como o ano de 1984: 

 
Brandão destaca o ano de 1984 como um marco na construção da 
baianidade, quando esta, embora estivesse sendo construída desde 
há muito, parece ter sido não apenas reconhecida, mas oficializada 
pelos poderes públicos. Nesse ano, numa tentativa de recuperar o 
carnaval de rua marcado pela violência, a Prefeitura Municipal de 
Salvador decretou o centenário do carnaval baiano, tendo como 
referência não a participação popular, que incluiria os escravos, mas 
os desfiles das classes média e alta. Comemoraram-se, também, os 
90 anos da ialorixá Mãe Menininha, agraciada com a comenda Maria 
Quitéria da Câmara Municipal; o Paço Municipal acolheu o retrato de 
Zumbi dos Palmares; discutiu-se o tombamento dos terreiros de 
candomblé; proliferam as lavagens de escadarias, não só de igrejas; 
surgiram entidades carnavalescas como afoxés e blocos afro; 
autoridades do candomblé anunciaram que o ano estava sob a 
regência de todos os orixás.42 
 

É importante aqui também mencionar o trabalho desenvolvido pelo Governo 

do Estado com a  intenção de fomentar o turismo nesta Bahia cantada pela axé 

music. Como por exemplo, a criação da Secretaria de Cultura e Turismo em 1995, 

com a função de desenvolver estes dois setores, considerados estratégicos para o 

processo econômico e social do Estado. A parceria desses dois setores se deu a 

partir de uma estratégia de promoção da cultura pelo turismo e o turismo se 

beneficiou da cultura como elemento diferenciador. Ações passam a ser 

implementadas de forma mais efetiva na consolidação da Bahia enquanto local de 

grande potencial turístico e cultural a partir deste momento43. Percebemos então 

uma proposta de parceria entre o Estado e os diversos seguimentos que faziam 

parte do meio cultural baiano, entre os quais os artistas da axé music eram parte de 

suma importância devido ao sucesso de público e mídia de suas músicas. 

Mas esta parceria não é um processo inaugurado com a axé music. Pereira 

resume bem este fato ao afirmar que: 

 

A cidade de Salvador, ao longo do tempo, vem atrelando à cultura 
baiana como a sua principal mercadoria, política adotada pelos 
governantes desde os tempos da ditadura, que se especializou a 

 
41 FREITAS, 2008, p. 09-10. 
42BRANDÃO apud FREITAS, 2008, p. 06-07 
43 SANTOS, 2009, p.79-80. 
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produzir narrativas que organizam a identidade da cidade da Bahia 
calcada em valores étnicos da sua comunidade negro-mestiça, a sua 
música é, pois, um dos principais elementos propagadores desse 
‘produto Bahia’.44 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que a axé music possibilitou uma nova 

configuração da baianidade, que foi assimilada enquanto produto diferenciador na 

estratégia de progresso econômico do setor turístico baiano pelo governo do Estado. 

Castro reforça esta idéia de parceria entre artistas e o Governo que atuam juntos 

através de campanhas publicitárias destacando traços da baianidade e aspectos 

naturais, mostrando “a música e a etnicidade como elementos simbólico-culturais, e 

fatores motivacionais de deslocamento turístico”45 

 

2.2 A axé music e a world music 

 

Mas, para além dos seus efeitos nas políticas públicas é importante também 

ampliar a visão do sucesso nacional da música baiana enquanto um processo dentro 

do mercado de música mundial, voltado para a etnicidade e a preservação dos 

traços musicais tradicionais e sua fusão rítmica com outros mais modernos.  

Neste sentido, o aspecto que se torna relevante quando analisamos a axé 

music diz respeito ao seu sucesso no momento de ascensão de um novo modelo de 

música que refletia um contexto mundial de globalização inerente ao fim do século 

XX. Ainda para Castro46 este movimento traz em seu próprio nome a junção do tribal 

(axé) com o pop (music), ou seja, ligada a esta nova musica globalizada, a world 

music. Para este autor, a nova música baiana, por conjugar o antigo como referência 

rítmica original e a fusão de estilos e gêneros, realizava um diálogo entre a tradição 

e a modernidade47. Para Moura48 o termo denota tanto uma vocação quanto um 

desejo de poder se encaixar nesta parte do mercado musical internacional em 

ascensão. 

Para Guerreiro49, a world music pode ser definida como “uma denominação 

que abriga os mais variados estilos musicais que não cabiam nos rótulos comerciais 

 
44 PEREIRA, 2010. 
45 CASTRO, 2010, p.208. 
46 Ibid., p. 205. 
47 Ibid., p. 215. 
48 MOURA, 2001, p. 221. 
49GUERREIRO,2000, p. 159 e 163. 
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dos mercados europeu e norte-americano e se tornou uma fatia promissora da 

dinâmica fonográfica.” Neste sentido, está ligada intimamente a uma “música étnica”, 

considerada exótica. Para esta autora, é um mercado de trocas. David Byrne, Peter 

Gabriel e outros artistas de renome internacional se renovavam no “mundo exótico” 

através da estética musical da periferia do Atlântico Negro e os artistas nativos que 

participam dessas produções alcançavam o mercado internacional de música mais 

importantes como França, Inglaterra e EUA. Devido à importância deste mercado, o 

Grammy, maior prêmio da indústria fonográfica mundial passou a ter uma categoria 

específica para estes artistas também sob o nome de world music. É neste período 

de ebulição cultural, de novas configurações do carnaval, da baianidade e do 

nascimento daquilo que se costumou chamar axé music que Salvador tornou-se um 

exportador da musicalidade afro. 

Neste sentido, a mesma autora destaca a importância do samba-reggae de 

Neguinho do Samba, por recriar sonoridades africanas, misturando-as com 

caribenhas e brasileiras, “desenhadas em tambores de vários tipos, como surdos, 

repique, tarol, timbó, timbales (instrumento caribenho), entre outros” 50 

Conforme citado anteriormente, o contato com artistas de outras 

nacionalidades (sobretudo, europeus e americanos) acabou por abrir espaços para 

artistas baianos, como exemplificamos Margareth Menezes, que sob o 

apadrinhamento de David Byrne, passou a realizar shows fora do país. Da mesma 

forma o Olodum com Peter Gabriel. É sob o título de world music que os baianos 

ultrapassam as fronteiras do país em direção aos EUA e Europa. Outros nomes que 

passaram a ter um espaço maior fora do Brasil foram o Olodum, Araketu, Timbalada 

e Daniela Mercury, tanto para turnês individuais como para a participação em 

importantes festivais musicais como o Festival de Montreux na Suíça51 

Freitas52 pensando o perfil desta nova música baiana e a sua identidade 

analisa este momento enquanto próprio de um mundo globalizado onde as 

identidades nacionais passam a migrar de uma imagem talhada a partir da idéia de 

Estado-nação para a valorização dos aspectos locais ligados às questões relativas 

ao pertencimento. E sobre esta noção de pertencimento e identidade que falaremos 

 
50 GUERREIRO, 2000, p.17. 
51 Ibid., p. 163. 
52 FREITAS, 2008, p.05. 
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no próximo capítulo, mais especificamente à identidade negra na arte de um dos 

nomes mais expressivos da axé music: a cantora Daniela Mercury. 



 

 

3.A IDENTIDADE NEGRA NA ARTE DE DANIELA MERCURY 

 

Já explicitado todo um contexto de ebulição cultural baiana e gestação da axé 

music, bem como dos diversos grupos que a compunham e os desdobramentos que 

esta causou,voltaremos o nosso olhar neste último capítulo para a arte de Daniela 

Mercury, porém antes de analisarmos as questões que se referem à identidade 

negra cantada pela artista convém fazer um breve histórico da vida da cantora. 

 

3.1 Uma breve biografia 

 

Filha de uma assistente social e professora da Universidade Católica de 

Salvador e de um mecânico industrial de origem portuguesa, Daniela Mercury de 

Almeida nasceu em 28 de julho de 1965. Neta de italianos pelo lado materno, 

passou sua infância no bairro de Brotas em Salvador sua cidade natal, onde viveu 

com seus quatro irmãos até a adolescência. Aos oito anos de idade estreou nos 

palcos através da dança. Aos treze anos começou a participar de um coral de igreja. 

Destacando-se entre os outros, passou a liderar o coral e logo após este breve 

período, começou a se apresentar em barzinhos da cidade, sem ter ainda, nesta 

época, maioridade. Aos dezenove anos ingressou no curso de dança da 

Universidade Federal da Bahia, sem com isso deixar de cantar em barzinhos. Nesta 

época, seu repertório incluía grandes nomes da MPB, como Caetano Veloso, Chico 

Buarque e Elis Regina, considerada pela artista seu ídolo.1 

Sua estréia no carnaval baiano se deu aos dezessete anos em 1982  puxando 

o bloco Kuka Fresca. Dois anos depois casou com Zálter Póvoas com quem teve 

dois filhos. Em 1987, fundou juntamente com outros músicos baianos a Companhia 

Clic com a proposta de fazer uma música pop baiana e um ano depois recebeu o 

prêmio de melhor banda no Troféu Caymmi, uma das mais respeitadas premiações 

da música baiana.2 

Três anos após a fundação do grupo em 1990, Daniela Mercury saiu em 

carreira solo na mesma gravadora Eldorado onde tinha gravado nos dois últimos 

 
1 SILVA, Marilda de Santana. As Donas e as Vozes: uma interpretação sociológica do sucesso das 
estrelas intérpretes no carnaval de Salvador. Salvador: UFBA, 2007, p. 205. Tese (Doutorado em 
Ciências Sociais) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, 
2007. p. 205-206.  
2Ibid., p.206. 
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anos os dois álbuns com a banda3. É a partir de então que a cantora vai definindo de 

forma marcante as matizes que configurarão a sua arte e alcançou grande sucesso 

catapultando sua carreira e a axé music. 

Para Goli Guerreiro, Daniela Mercury tornou-se uma personagem-chave na 

axé music, notabilizada por uma singular diferença. Na época de seu lançamento em 

carreira-solo as bandas de trio já usavam a base rítmica dos blocos afros, mas com 

o auxílio do sampler. Daniela Mercury se sobressaiu por trabalhar diretamente com 

os principais percussionistas da cena musical afro-baiana, fazendo dialogar a 

sonoridade pop das guitarras, teclados e baterias com os instrumentos de percussão 

dentro do estúdio de gravação WR. Neste sentido “a neguinha mais branquinha da 

Bahia”, como se afirmava, montou o seu repertório basicamente de composições 

dos blocos afros mais famosos da Bahia, dando um acento pop ao samba-reggae de 

Neguinho do Samba4. 

Neste sentido, podemos afirmar que a musicalidade dos blocos afros 

incorporada à sonoridade dos blocos de trio usada pela cantora e também por outros 

grupos repete em certa medida a transformação do samba na década de 30 de um 

produto dos morros em um produto de nível nacional com a incorporação de novos 

atores como Noel Rosa, artista branco que ficou famoso através da parceria com 

artistas negros como Ismael Silva 5.  

No primeiro disco em carreira solo,em 1991, a cantora alcançou grande 

notoriedade. Já conhecida no circuito de festas baiano e de algumas cidades do 

nordeste, Daniela Mercury passa a atrair a mídia do eixo sul-sudeste como no 

comentário do jornalista Mauricio Kubrusly sobre a nova música baiana: 

 

[...] mas é fundamental observar que grupos e tendências tomam 
seus lugares em direção a vôos mais altos. Uma mistura do axé 
music, um pouco do dendê vindo do sertão, o reflexo do folclorismo, 
oriundo do recôncavo. Agora a antropofagia vai ser o exercício 
inteligente de cada um. Cercada por músicos de cabeças abertas 
Daniela Mercury é quem mais se aproxima desta conquista6. 
 

 
3SILVA, 2007, p.206. 
4GUERREIRO, 2000, p. 138. 
5Para maiores informações sobre o este momento da música brasileira ver: PARANHOS, Adalberto. 
A invenção do Brasil como terra do samba.História, Rio de janeiro, v.22, p. 81-113, 2003. 
6KUBRUSLY, Mauricio apud. NEIVA, Osvaldo. Música Baiana: gestos tribais.Jornal Feira Hoje, Feira 
de Santana, 25 abr. 1991. Coluna Cultura, p. 06. 
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Neste sentido, é importante salientar que ainda que Daniela Mercury não se 

propusesse a ser uma cantora restrita às influências dos artistas baianos ligados ao 

trio elétrico e à música afro, através das quais ganhava notoriedade cada dia maior 

lotando shows durante todo o ano, ela usou a etnicidade como elemento chave do 

seu repertório. Para Pereira: 

 
É notório o enegrecimento do trabalho artístico de Daniela Mercury 
ao logo de mais de uma década de carreira, além de letras de 
músicas pautadas nos ícones da africanidade, a cantora também traz 
em seus discos imagens significativas de negritude: negros de 
corpos exuberantes, vestidos como verdadeiros deuses e deusas 
negras povoavam as capas dos trabalhos por ela e para ela 
produzidos7. 

 

Ainda para esta autora, a nomenclatura dos discos da artista demonstra a sua 

veia mestiça, como por exemplo, Canto da cidade (1992), Música de rua (1994), 

Feijão com arroz (1996), Swing tropical (1999), Elétrica (1998), Sol da Liberdade 

(2000)8, os quais abarcam o período da nossa pesquisa.  

Por outro lado, já no seu primeiro disco solo ela apontava para outras 

vertentes musicais gravando canções de Herbert Vianna (do grupo de pop-rock 

Paralamas do Sucesso), Caetano Veloso e Gilberto Gil (cantores consagrados da 

chamada MPB)9. Vertentes que demonstravam a vontade de não se restringir à axé 

music e que foram ganhando terreno ao longo dos anos abrindo espaço para outras 

investidas da cantora como, por exemplo, o CD Clássica de 2005 (com repertório de 

clássicos da MPB) e Carnaval Eletrônico de 2004 (onde fez experimentações 

estéticas tendo como produtores DJ´s de renome no cenário nacional e 

internacional). 

Em 1992, já contratada pela gravadora multinacional Sony Music, Daniela 

Mercury lançou o disco que a levaria ao topo das paradas de todo o país O Canto da 

Cidade. Este disco a levou a bater a todos os recordes (mais de um milhão de 

cópias) tornando a artista feminina brasileira que mais vendeu discos até então 

(referente a um único álbum). O especial da Rede Globo de televisão alcançou a 

marca de dois milhões de espectadores e seu show no vão do MASP (Museu de 

 

7PEREIRA, Ianá Souza. O canto da rainha: a Bahia cantada na voz de Daniela Mercury. Revista 

África e Africanidades. Ano 2, n. 7, p. não paginado, nov. 2009. 
8Ibid. 
9SILVA, 2007, p.206 
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Arte de São Paulo) parou a Avenida Paulista, onde vinte mil pessoas apinhadas 

assistiram ao show que teve que ser abreviado devido do abalo provocado na 

estrutura do prédio, causando também a proibição deste tipo de evento no local. É a 

partir deste momento que a imprensa passa a se referir à artista como “Rainha da 

axé music”, como ainda hoje é conhecida10.  

A partir deste disco, a artista passou a contar com o suporte de uma 

gravadora internacional (Sony Music), com filiais espalhadas pelo mundo, que 

investiu na solidificação da carreira e divulgação de seus CDs11 com pessoal 

especializado que passou a gerenciar sua agenda como Manoel Poladian, que 

agenciava em 1992 bandas de sucesso na época como RPM e Titãs.12 Além disso, 

a cantora aliou-se a marcas de renome no cenário nacional, vinculando sua imagem 

e prestígio a produtos como a cerveja Antarctica, recebendo altos cachês, 

solidificando patrocínios e garantindo a massificação de sua imagem13.  

Para efeito da investigação proposta neste trabalho situamos o foco na sua 

produção artística entre os anos de 1991 com o lançamento do primeiro cd em 

carreira-solo intitulado simplesmente Daniela Mercury até o cd Sol da Liberdade de 

2000 (conforme tabela abaixo). A escolha deste recorte se deve mais ao apelo das 

canções e da imagem vinculada pela artista no que se refere aos elementos de uma 

identidade negra, visto que no projeto seguinte (Cd Sou de Qualquer Lugar), o 

próprio encarte já direciona o nosso olhar para um conteúdo pop contemporâneo 

diferenciado do que a artista vinha fazendo e as canções indicam a idéia conceptiva 

do álbum.  

 

Tabela 01: Cd´s lançados pela artista entre 1991 e 2000 

Álbum Ano de Lançamento 

Daniela Mercury 1991 

O Canto da Cidade 1992 

Música de Rua 1994 

Feijão com Arroz 1996 

Elétrica (ao vivo) 1998 

Swing Tropical (coletânea) 1999 

Sol da Liberdade 2000 

 
10SILVA, 2007, p. 208-209. 
11PACHECO, Tony. Fanzine Bahia. Jornal a Tarde. Salvador, 02 de out. de 1994. Caderno 02, p. 10. 
12Id.,Fanzine Bahia. Jornal a Tarde. Salvador, 18 out. de 1992. Caderno 02, p. 08. 
13. Daniela Mercury faz Campanha de Verão da Cerveja Antarctica. Jornal Feira Hoje. Feira de 
Santana, 30 dez. de 1992. Economia, p. 06. 
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3.2 A identidade negra na arte de Daniela Mercury 

 

A artista Daniela Mercury se consolidou no mercado de música brasileiro com 

o título dado pela mídia e também adotado pelo público como a “Rainha da axé 

music”14, tornando-se representante maior da nova musicalidade que explodiu da 

Bahia para o mundo na década de 1990 e que foi junto ao sertanejo e ao pagode o 

grande trunfo do mercado de música e shows no país na década. Mas para além do 

apelo mercadológico, subjaz nessas canções ritmadas sob a batuta dos grandes 

compositores e produtores, sentimentos, posturas e uma identidade que foram 

sendo interpretadas, dançadas e assimiladas por artistas e público. Em sua análise 

a respeito da canção popular e a identificação que esta produz em seu público, Téo 

afirma que esta assimilação vem justamente do reconhecimento de algumas 

canções como “símbolos de cultura, integrando um processo identitário 

coletivo”15.Neste aspecto, denotam uma forma de ser, tornando-se um importante 

registro de uma época de ebulições culturais e anseios, como no caso baiano, de 

um povo predominantemente negro.  

Para Napolitano a música popular tem ocupado em nosso país um lugar 

privilegiado em nossa história sociocultural. É o local dos encontros, fusões e 

mediações, “tradutora dos nossos dilemas nacionais e veículo de nossas utopias 

sociais”16. Neste sentido, também é salutar salientarmos que ainda que nem todas 

as canções aqui analisadas, ou as diversas outras gravadas pela artista não tenham 

sido escritas por ela, a própria produção destas, sua divulgação e performance pelo 

artista que a interpreta traz em si a difusão das imagens e mensagens que o autor 

buscou imprimir na sua obra. É pelo intérprete que a canção é representada17 

A música é o veículo desses dilemas e anseios, mas no caso aqui abordado 

muito de uma auto-afirmação, baseada numa africanidade que está em evidência na 

Bahia neste período. Na nossa pesquisa procuramos mostrar a identidade negra por 

Daniela Mercury, cantora e compositora branca vinda de classe média e com curso 

superior, que também gravou canções de outros compositores que habitavam os 

 
14Daniela Mercury é a Rainha da axé Music. Jornal Feira Hoje. Feira de Santana, 25 ago.1992. 
Coluna Demais, p. 02. 
15TEO, Marcelo. A Vitrola Nostálgica. Música e constituição cultural (Florianópolis, décadas de 1930 
e 1940). Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2007. P.17. 
16NAPOLITANO, 2005b, p.07. 
17BARTH, Fredrik apud KERBER, Alessander. Representações étnicas das identidades nacionais 
argentinas e brasileira em Carlos Gardel e Carmem Miranda. Anos 90, Porto Alegre, v. 15, n. 27, p. 
325-358, jul. 2008. 



52 

 

 

guetos soteropolitanos e tinham uma vivência aparentemente diferenciada desta. 

Artista que se tornou porta-voz destes compositores, e assim, tomou para si um 

texto cultural (negro) que à primeira vista, não lhe é nato.  

Para Middleton: 

 
O processo de apropriação e construção de sentido para os textos 
culturais (incluindo música) está ligado a certas composições e 
alianças ideológicas e culturais entre os vários grupos e classes 
sociais, que são continuamente refeitas.18 

 

Neste sentido, o uso da artista de um discurso identitário negro pode vir das 

diversas incursões e experimentações do meio musical baiano, também da sua 

identificação com este discurso e da vivência em Salvador. Neste sentido, Daniela 

Mercury como a maioria absoluta dos artistas da axé music continuou a residir na 

cidade do Salvador (o que até aquela época era impensável para um artista: fazer 

carreira nacional morando fora do eixo sul-sudeste) o que para a cantora era 

essencial para a sua arte: 

 
Eu escolhi de pirraça [sobre permanecer em Salvador]. Eu escolhi 
porque eu quis continuar […] e quis fazer a minha vida a partir de lá, 
primeiro porque me alimenta, né? Continuo fazendo o carnaval que é 
uma travessia específica de Salvador e eu preciso de alguma forma 
de estar convivendo com os grandes todo o ano. […] a minha cidade 
é extremamente fértil. Eu quero continuar.19 

 
Percebe-se aqui a importância para artista do lugar (Salvador) onde sua 

música é produzida. Salvador neste sentido é fonte de inspiração e concede 

validade ao seu discurso/canto. Isso pode ser notado pela inexistência de cantores 

ou grupos que tenham feito sucesso com a axé music, que estivessem fora do seu 

contexto criativo, ou não residissem na Bahia. Para Moura, é a adesão e a 

familiaridade com o que ele chama de texto da baianidade e a identificação da Bahia 

como seu lugar que faz com que esta música seja reconhecida como axé music20. A 

dimensão desta negritude da cantora branca de classe média ou de como se dá este 

processo de identificação com a cultura negra baiana, dificilmente poderemos 

mensurar, porém a própria artista comentando sobre à crítica inicial a nova música 

baiana por Hagamenon Brito disse que esta nova música (produzida na Bahia) fazia 

 
18MIDDLETON apud NAPOLITANO, 2005, p.32. 
19TV CULTURA. Daniela Mercury no Programa Roda Vida 1996 (parte 3 de 4). Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=OKG3RqNR1Kg&feature=relmfu>. Acesso em 05/01/2012. 
20MOURA, 2001, p.218. 
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parte do seu universo cultural e que a sua música falava muito si.21 Para Silva 

falando do uso dos signos culturais afros, não se trata de uma apropriação indevida, 

mas Daniela Mercury “se constitui etnicamente também fazendo parte de uma 

cultura híbrida, sincrética, não só na sua música e na dança, como também na 

própria religiosidade”.22 

Esta identificação pode ser notada em diversos aspectos da sua carreira. Um 

dos pontos emblemáticos se refere ao fato que, apesar de não se restringir ao 

samba-reggae, ritmo que impulsiona a axé music como mencionado anteriormente, 

dá grande ênfase a este nas suas gravações. Isso torna-se emblemático no que se 

refere à representatividade da artista visto que para Morales: 

 
Associado a temáticas simplificadas de Negritude, o "samba-reggae" 
não foi apenas absorvido pelo mercado fonográfico, mas converteu-
se no escoadouro das ansiedades e carências do público jovem dos 
bairros populares por lazer, participação e reconhecimento social23 

 
 

No samba-reggae “Swing da Cor” de autoria do compositor Luciano Gomes, 

do seu primeiro álbum solo, a artista anuncia “ser Muzenza” 24, assumindo logo na 

primeira canção seu traço afro. Interessante o diálogo inicial entre a cantora e o os 

instrumentos de percussão, quando ela lançava as frases que eram intercaladas 

com os repiques. Para Silva, é a Bahia soteropolitana que é representada pela 

percussão na música.25 

Em “Doce Esperança” de Roberto Mendes e J. Velloso do disco anteriormente 

citado, híbrido de programação eletrônica com toques que lembram um ijexá, a 

cantora diz estar à procura de um amor e descreve elementos do culto afro, como 

orixás, cheiros, lugares e momentos tão comuns ao dia-a-dia de adeptos e 

simpatizantes das religiões afros: 

 

Estou aqui pra viver 
À procura de amor 

 
21TV CULTURA.  Daniela Mercury no Programa Roda Vida 1996 (parte 3 de 4). Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=OKG3RqNR1Kg&feature=relmfu  . Acesso em 05/01/2012. 
22SILVA, 2007, p.211. 
23MORALES, Anamaria. Blocos Negros em Salvador: reelaboração cultural e símbolos de baianidade. 
In: Cadernos CRH,Salvador, v. 4, p. 72-92, 1991. 
24Para maiores informações sobre o bloco Muzenza ver: VEIGA, Ericivaldo. O errante e apocalíptico 
Muzenza. In: SANZONE, Lívio; SANTOS, Jocélio Teles dos (Org.). Ritmos em Trânsito: sócio 
antropologia da música baiana. São Paulo:Dynamus Editorial, Salvador, BA: Programa A Cor da 
Bahia e Projeto S.A.M.B.A. 
25Silva, 2007, p. 206. 

http://www.youtube.com/watch?v=OKG3RqNR1Kg&feature=relmfu
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Por onde for ouvindo ora iêiê 
Quero pertencer  
A uma filha D`Oxum 
Olorum, me diz o que fazer 
Pra encontrar esse amor  
Que seja doce prazer 
Que cheire a jasmim 
Ou a macaçá 
Que cace em mim meu querer 
Com a mesma constância 
Das ondas do mar 
Olorum, eu sempre vou crer 
Que vou encontrar 
Uma gueixa formosa 
Loura cor de rosa 
 Ou uma preta quase azul 
Que goste de Itapuã 
E vai se arrepiar 
Nas festas do Gantois 
Olorum, como é bom saber 
Que vai me ajudar 
Vou aguardar, oh Olorum 
Numa noite de luar 
Rival de Iansã 
Paixão de Xangô Ó, minha filha D`Oxum [grifos nossos]26. 

 

Em várias canções interpretadas e/ou compostas pela artista a referência a 

elementos dos cultos afros foram recorrentes. Em “Dara” do cd Sol da Liberdade de 

2000 a cantora poetiza a beleza feminina de negras e brancas assimilando-as à 

beleza das orixás femininas. Esta canção foi composta pela cantora e gravada por 

ela e pela cantora e ativista africana AngéliqueKidjo, considerada a voz do Benin. 

Cantada em português e num dialeto africano a canção é um manifesto à beleza e 

graça feminina das mulheres e das orixás. 

 

Eu vi mulheres comuns 
Virando rainhas (…) 
Eu vi a rua bela 
Bela como elas 
Enfeitadas de nanãs, iansãs e oxuns e iemanjás (…) 
Branca 
Balança suas ancas/ branca 
Da cintura bem-feita 
Deita, deita e me encanta 
Entre congos e sambas e sambas e congos 
E congos e sambas 
Preta, preta, preta, preta 
Desfile sua nobreza 

 
26MENDES, R.; VELLOSO, J. Doce esperança. Intérprete: Daniela Mercury.In:DANIELA 
MERCURY.Daniela Mercury. São Paulo: Eldorado, p.1991. 1 CD. Faixa 10. 
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Mostre sua beleza 
Se enfeite 
Que a rua se enfeita27 

 
Outro traço forte no trabalho de Daniela é a sua constante referência aos 

blocos afros de Salvador. Pela tabela abaixo podemos ratificar este aspecto 

 
Tabela 02:Referência aos blocos negros nos álbuns de Daniela Mercury 

Álbum / Ano Canção/Bloco Afro 

Daniela Mercury - 1991 
Swing da cor/ Muzenza 
Rosa negra/Muzenza 

O Canto da Cidade - 1992 O mais belo dos belos/ Ilê Aiyê 

Música de Rua - 1994 

Vulcão da Liberdade/ Ilê Aiyê 
Rosa/ Olodum. 
Rap repente/ Olodum 
Por amor ao Ilê/ Ilê Aiyê 

Elétrica - 1998 (Ao vivo- Regravações) 
O mais belo dos belos/ Ilê Aiyê 
Por amor ao Ilê/ Ilê Aiyê 

Sol da Liberdade -2000 
Ilê Pérola Negra/ Ilê Aiyê 
Itapuã @no 2000/ Malê de Balê 
Crença e Fé/ Ilê Aiyê 

. 

A cantora liga-se e se referencia nos blocos afros de Salvador, pioneiros do 

discurso étnico baiano moderno, da estética e musicalidade, sobretudo do samba-

reggae sobre os quais foram solidificados a híbrida axé music em conjunção aos 

outros elementos já citados no capítulo I. A própria artista ratifica a importância do 

samba-reggae de Neguinho do Samba, sem o qual, para ela, a axémusic não 

existiria.28 Também é considerável a própria participação dos artistas negros em 

seus discos, como produtores, arranjadores, músicos e compositores. Entre esses 

nomes podemos citar Neguinho do Samba, Pierre Onássis, Luciano Gomes, Boghan 

Costa, Carlinhos Brown. O que se evidencia é uma rede de ligações desta artista 

com os blocos afros de Salvador e seu meio musical. Salutar é a descrição do 

primeiro contato profissional com o IlêAiyê quando convidada para tocar na festa da 

Beleza Negra no ano de 1989, antes de se tornar famosa. A artista relata que não 

fora recebida bem no primeiro momento por ser branca. Mas no meio da 

apresentação falou diretamente ao público que a ouvia de braços cruzados, 

argumentando as credenciais que a habilitavam a estar no espaço deles: ser da 

terra, ser desde nova dançarina afro e do respeito que nutria pela luta que do IlêAiyê 

 
27MERCURY, Daniela. Dara. Intérprete: Daniela Mercury. In: DANIELA MERCURY. Sol da 
Liberdade. São Paulo: BMG Brasil, p2000. 1 CD. Faixa 08. 
28GNT. Daniela Mercury no Programa Marília Gabriela parte I. 1998. Disponível em   
<http://www.youtube.com/watch?v=Yolppz1TYmc> . Acesso em 01 mai.2012.  

http://www.youtube.com/watch?v=Yolppz1TYmc
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e a sua representatividade. Para a artista foi uma conquista de anos, sendo 

gradativamente vista como cúmplice desta luta.29 E foi se alimentando destas 

referencias que a cantora solidificou a sua carreira. Por outro lado, Daniela Mercury 

não era uma unanimidade.O uso de elementos afros em a sua arte e mais ainda a 

representatividade que o sucesso e a mídia lhe conferiram não eram tão bem vistos 

pelo movimento negro, que não a elegeu como sua representante.30 

Na canção “O canto da cidade” de 1992 no cd homônimo, que  a cantora 

compõe juntamente com Tote Gira, ela se autoafirma como sendo o canto e a cor da 

cidade. Só que Salvador é uma cidade de população predominantemente negra e 

ela, branca. É uma ode à cidade, ao momento de grande movimentação cultural do 

povo baiano. Ela cita a rua, o gueto, a fé, o afoxé e o carnaval, o andar a pé pelas 

ruas da cidade da Bahia. Os espaços e símbolos da baianidade por onde esta 

cidade desponta para o mundo em sua musicalidade pautada na etnicidade.Para a 

artista, esta musica “de todo povo brasileiro representa a gente, representa esta 

altivez do nosso povo que se afirma”31.  

 
A cor dessa cidade sou eu 
O canto dessa cidade é meu 
A cor dessa cidade sou eu 
O canto dessa cidade é meu 
O gueto a rua a fé 
Eu vou andando a pé 
Pela cidade bonita 
O toque do afoxé 
E a força de onde vem 
Ninguém explica ela é bonita 
Uô ô verdadeiro amor 
Uô ô você vai onde eu vou 
Uô ô verdadeiro amor 
Uô ô você vai onde eu vou 
Não diga que não me quer 
Não diga que não quer mais 
Eu sou o silêncio da noite 
O sol da manhã 
Mil voltas o mundo tem 
Mas tem um ponto final 
Eu sou o primeiro que canta 
Eu sou o carnaval32 

 

 
29MERCURYapud SILVA, 2007, p. 210.  
30SILVA, 2007, p. 208. 
31R7. Daniela Mercury fala sobre os 20 anos de O canto da Cidade. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=BMc-SqcBXXI. Acesso em: 20 mar.2012. 
32MERCURY, Daniela. O Canto da Cidade. Intérprete: Daniela Mercury. In: DANIELA MERCURY. 
OCanto da Cidade. São Paulo: Sony Music, p. 1992. 1 CD. Faixa 01. 
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Nas imagens do videoclipe que divulgou a música, vemos Daniela Mercury 

como uma garota comum, no meio da multidão num dia ensolarado da capital 

baiana. Ela passeia pela cidade, cantando e dançando feliz. Ela olha para toda a 

movimentação daquela Salvador moderna, vibrante. As cenas desse passeio vão 

sendo intercaladas com a imagem de uma sala onde vemos bailarinos e músicos (na 

maioria negros) vestidos com tecidos e adereços de características afros. Há vários 

closes nos tambores, nos corpos musculosos de bailarinos e músicos. Uma 

sensualidade baiana sutil, bem calculada. A imagem da cantora é destacada, 

aparecem também mulheres vestidas com as roupas características dos blocos 

afros. Sua presença indica a tradição, principalmente na pequena cena onde uma 

mulher negra é vestida por outra com elementos do tradicional traje dos blocos afros 

(figura 03). O vídeo mostra uma Salvador moderna, com uma cultura vibrante. E esta 

cultura é eminentemente negra. É singular também este cenário com placas 

pintadas de listas brancas e pretas sobre um fundo de cores fortes que evidenciam 

tanto a sua presença no espaço, quanto à dos bailarinos e da cantora (figura 04). 

Uma referência à junção do preto e do branco, da mistura das raças que em 

diversos momentos foi evidenciado no trabalho da artista33. 

 

    Figura 03: Imagem 1 do videoclipe da canção O canto da cidade. 

 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=fFMtw8KzMeM 

 
33O CANTO DA CIDADE. Direção: Patrícia Prata. Salvador: Sony Music, 1992. Vídeo. Disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=fFMtw8KzMeM>. Acesso em: 08 jul. 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=fFMtw8KzMeM
http://www.youtube.com/watch?v=fFMtw8KzMeM
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Figura 04: Imagem 2 do videoclipe da canção “O Canto da Cidade”. 

 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=fFMtw8KzMeM 

 

No entanto também é salutar notar que estes belos negros do clip da artistas 

reproduzem uma imagem estereotipada, em evidência na mídia e ótima para vender 

a Bahia da década de 1990, com suas belezas naturais, com o Pelourinho 

fervilhando de atrações culturais, sensual e convidativo. Uma Bahia moderna e 

tradicional, com uma cultura vibrante. 

Em entrevista a Carlos Lacerda a cantora descreve sua paixão não apenas 

pelo samba-reggae, mas por todo o contexto histórico de inserção social no discurso 

anti-racista e afirmativo da cultura afro que os blocos afros produziam.34 Neste 

sentido, podemos afirmar, que o movimento cultural dos blocos afros e 

principalmente, sua produção musical também tem um caráter político na medida em 

que aponta anseios e lutas próprias da comunidade negra. A cantora reafirma isso 

em entrevista ao jornal A Tarde de Salvador argumentando que “a gente faz uma 

música forte, alegre, falando de coisas tristes, tomando posição política”35.  

Na canção “Bandidos da América” gravada no disco “O Canto da Cidade”, 

uma composição do educador e poeta baiano Jorge Portugal, a cantora conclama a 

 
34MERCURY apud SILVA, 2007, p. 209. 
35LIMA, Tatiana. Rap, Reggae e Rua. Jornal A Tarde. Salvador, 06 out. de1994. Caderno 02, p. 01. 

http://www.youtube.com/watch?v=fFMtw8KzMeM
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um posicionamento político. Era 1992, o país continuava pobre, a África mítica 

embalava os sonhos dos blocos negros e um compositor negro e intelectual poetiza: 

 
Abra os olhos 
Encare a cidade 
Inverta a verdade 
Dessa vida 
Abra os olhos 
De sua metade 
Pra outra metade 
Sem saída 
Abra os olhos 
E assuma os enganos 
De 500 anos, cara pálida 
Abra os olhos 
Que a fome te assalta 
E a gente se mata pelos canos 
Nós somos bandido da América(…) 
Explodimos o sonho da África 
O inconsciente da África 
Dizendo não ao não 
Salve a dor 
Salvador 
Salve a dor da América36. 

 

Porém, mais comum do que as investidas de uma abordagem reinvidicatória 

de posicionamento político, a arte de Daniela Mercury refletia o prazer e alegria em 

ser negro. A música, a forma de se vestir e de se mostrar ao mundo é 

supervalorizado na obra da artista. Tomemos por exemplo, o videoclipe que a 

cantora gravou para divulgar o que se tornou um dos seus maiores sucessos: Ilê 

Pérola Negra. Daniela Mercury aparece vestida com tecidos esvoaçantes brancos e 

negros com uma maquiagem tribal, andando solitária por dunas e perto da praia 

(Figura 05).37A artista se inspira em Fronzen, outro vídeo famoso na época, gravado 

pela cantora norteamericana Madonna e muito veiculado pela MTV mundial.Mas 

diferentemente ao vídeo internacional citado com referências do ocultismo (como 

pássaros e cachorros negros e a cantora levitando como uma sacerdotisa wicca), o 

vídeo da artista baiana é extremamente alegre. No início da canção, exatamente 

quanto ela convida “vem dançar meu povo” aparece o rosto de uma bela negra de 

traços africanos fortes. E neste momento ela delimita de quem fala.   

 
36PORTUGAL, Jorge. Bandidos da América. Intérprete: Daniela Mercury. In: DANIELA MERCURY. O 
Canto da Cidade. São Paulo: Sony Music, p1992. 1 CD. Faixa 04. 
37ILÊ PÉROLA NEGRA. Direção: Carol Jabor e Mini Kerti. Salvador: BMG Brasil, 2000. Vídeo. 
Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=7DDBLZOnHoc. Acesso em: 14 mar. 2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=7DDBLZOnHoc
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Figura 05: Daniela Mercury em cena do videoclipe “Ilê Perola Negra” 

 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=7DDBLZOnHoc 
 

No vídeo, a praia é o espaço de encontro entre negros nativos e a mulher 

branca das dunas, que dançam freneticamente uma dança afro misturadacom um 

samba de roda do recôncavo baiano num cenário que lembra a de uma colônia de 

pescadores negros. 

Figura 06: Cena de uma roda de samba no videoclipe “Ilê Perola Negra” 

 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=7DDBLZOnHoc 

http://www.youtube.com/watch?v=7DDBLZOnHoc
http://www.youtube.com/watch?v=7DDBLZOnHoc
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É impactante a imagens de orixás do candomblé nas dependências de um 

casebre onde a cantora canta, os observa e parece dançar com eles como parte de 

um ritual do candomblé. Imagens de pessoas negras comuns, de corpos jovens e 

velhos, de rostos pueris e marcados pelo tempo vão se intercalando ao baile de 

negros na beira do mar. Água, fogo, terra e vento elementos importantes do culto 

afro, são visto no vídeo, além da capoeira, já tradicional ícone baiano. 

 

Figura 07: Cena de um orixá no clipe “Ilê Perola Negra. 

 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=7DDBLZOnHoc 

 

É importante salientar que os negros não aparecem modernos ou bem 

vestidos, mas sim numa recriação dos esteriótipos da escravidão (com blusas e 

shorts folgados de panos rústicos) ou com roupas contemporâneas simples. Se por 

um lado, celebra o negro, também reafirma o estigma do negro e pobre 

estereotipados e consagrados nas antigas ilustrações dos livros de história e 

novelas da TV Globo. No entanto, as expressões que o vídeo transmite são de total 

satisfação em ser negro, em reafirmar as suas origem. É a celebração da tradição 

do Ilê Aiyê traduzida dos versos de Rene Veneno e Guiguio: “o canto do negro veio 

lá do alto e é belo como a íris dos olhos de Deus”38. Também podemos perceber a 

 
38GUIGUIO; VENENO, Rene. Ilê Pérola Negra. Intérprete: Daniela Mercury. In: DANIELA 
MERCURY.Sol da Liberdade. São Paulo: BMG Brasil, p2000. 1 CD. Faixa 03 

http://www.youtube.com/watch?v=7DDBLZOnHoc
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dinâmica própria dos tempos de auge da MTV e do Pop: reciclando imagens 

consagradas (do clip da Madonna de 1998) e dando um novo sentido, a artista 

consegue mais um trunfo na carreira, sendo este um dos mais elogiados vídeos de 

sua carreira.  

A alegria é tema recorrente na discografia da cantora, entrelaçada à 

etnicidade e ao modo de ser baiano. Na música de trabalho homônima ao cd Música 

de Rua de 1992, a cantora convoca a revolução pela alegria na letra da canção 

composta por ela e Pierre Onásis do Olodum: 

 
Alegria agora 
Agora e amanhã 
Alegria agora e depois 
E depois e depois de amanhã 
Essa alegria é minha fala 
Que declara a revolução 
Revolução 
Dessa arte que arde 
De um povo que invade 
Essas ruas de clave e sol 
E de multidão 
E a gente dança 
A gente dança a nossa dança 
A gente dança 
A nossa dança a gente dança 
Azul é a cor de um País 
Que cantando Ele diz 
Que é feliz e chora39 

 

Ou ainda em Rap Repente composta com os músicos Beto Resende, Cesário 

Leone, David Santiago, Ramiro Musotto:  

A cidade reinventou o reggae com Neguinho do Samba 
Que é o rei do Olodum 
Minha Bahia da alegria 
Que pobreza sem graça 
Aqui miséria é pirraça pra dançar 

Aqui miséria é pirraça.”40 
 

Daniela Mercury numa certa medida revive em diferentes proporções e 

contextos históricos distintos, traços da trajetória de Carmem Miranda, cantora de 

origem portuguesa que na década de 1940 ganhou fama internacional utilizando 

 
39MERCURY, Daniela; ONASIS, Pierre. Música de Rua Intérprete: Daniela Mercury. In: DANIELA 
MERCURY. Música de Rua. São Paulo: Sony Music, p.1994. 1 CD. Faixa 01. 
40MERCURY, Daniela; RESENDE, Beto; SANTIAGO, David; Musotto, Ramiro. Rap Repente. 
Intérprete: Daniela Mercury. In: DANIELA MERCURY.Música de Rua. São Paulo: Sony Music, 
p.1994. 1 CD. Faixa 08. 
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referências estéticas das negras de partido alto cantadas por Dorival Caymmi41.As 

duas cantoras, salientando aspectos do povo baiano como a alegria, a sensualidade 

e brejeirice, normalmente ligados ao povo negro/mestiço impulsionaram as suas 

respectivas carreiras estendendo o seu sucesso para além do país. Da Bahia 

estilizada de Caymmi para a Bahia moderna do blocos afros, vemos mais uma vez 

uma figura branca representando uma cultura de origem negra.42 

Como podemos verificar a artista se apropriando da cultura afro brasileira 

construiu sua carreira, através das ligações com os blocos afros de Salvador e da 

parceria com artistas negros do gueto baiano, através dos quais ela ajudou a 

consolidar a axémusic enquanto um fenómeno cultural e mercadológico difundindo a 

beleza de ser negro e da sua cultura. 

 
41CARVALHO, 2009, p.80.  
42Para maiores informações sobre as similaridades entre as cantoras ver: DINIZ, Anna C. P.; 
SOARES, Thiago. O Que é Que as Baianas Têm: performances e baianidades em Carmem Miranda 
e Daniela Mercury. In:INTERCOM- Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de 
Comunicação. Maceió, 2001. Disponível em 
<http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2011/resumos/ R28-0327-1.pdf>. Acesso em 
06 out. 2012.  

http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2011/resumos/%20R28-0327-1.pdf


 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como pode ser explicitado ao longo do texto, a axé music foi um produto das 

modificações ocorridas na capital baiana a partir da segunda metade do século XX. 

A criação do trio elétrico possibilitou um alargamento da festa momesca, trazendo 

novos artistas e possibilitando transformações estético-musicais de artistas que, se 

inspirando em diversas influências musicais, que foram do ijexá ao funk, vão 

configurando a musicalidade momesca soteropolitana, ao tempo que novos grupos 

sociais vão tomando projeção no carnaval da capital baiana. Neste aspecto, 

salientamos a importância dos blocos de trio e dos blocos afros, a exemplo do 

tradicional Ilê Aiyê, que trouxe para o carnaval soteropolitano um referencial 

baseado na África tradicional e mítica, com o posicionamento evidentemente 

reividicatório de uma maioria negra por melhores condições de vida. Impulsionados 

pelas diversas influências de movimentos políticos e sociais de negros ao redor do 

mundo, o Ilê deu início ao advento dos blocos afros que passaram a ser parte 

importante dos festejos do carnaval de Salvador ao lado de outros, como os afoxés 

e blocos de índios. 

Fruto da junção da musicalidade dos blocos de trios com a musicalidade dos 

blocos afros, que passam a despertar interesse da mídia e do público no final da 

década de 1980, a axé music tranformou-se na década de 1990 em grande produto 

da indústria cultural, conquistando as massas e explodindo em vendagem de discos 

e em shows. Trouxe consigo uma nova configuração nas imagens plasmadas da 

baianidade, sendo nesta construção apoiados pelo governo, que viu no sucesso da 

nova música uma oportunidade de alavancar o turismo no Estado e da indústria de 

entretenimento que se forma a partir de então. 

 Daniela Mercury ajudou a solidificar a axé music no sul-sudeste, levando a 

nova música baiana, como também outros artistas, para fora do país. Considerada 

como a rainha desta nova música, a cantora fez seu repertorio basicamente a partir 

do samba-reggae de Neguinho do Samba e utilizou de uma sonoridade e discurso 

próprios dos blocos afros, gravando seus compositores e dando um acento mais pop 

ao que estes músicos faziam em seus blocos de origem, como o Ilê Aiyê e o 

Olodum. Reproduzindo uma identidade negra em seu trabalho, a cantora branca 
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com nível superior, tomou para sim um discurso étnico e promoveu com sua arte a 

celebração da cultura negra afrobaiana em diversos aspectos, como a religião, a 

força e a beleza, reafirmando o bem-estar por ser negro e o orgulho dos traços e 

influências africanas. 

No trajeto de nossa pesquisa, as fontes foram crescendo e enriquecendo as 

possibilidades de abordagem e de estudo. Infelizmente, pelo perfil deste trabalho 

muitos aspectos e problematizações foram surgindo, sem que pudessem ser 

encaminhados, no entanto, algumas pistas estão aqui.Porque este é um temaque 

ainda pode  ser multiplamente explorado na área das ciências humanas, sobretudo 

pela história, constitui-se em um promissor campo a ser explorado pela história 

cultural no nosso Estado. Alguns aspectos foram apenas citados, como por exemplo, 

a dança afro, traço forte na performance da cantora.Mas outros tantos não foram 

contemplados, como as imagens vinculadas em seus Cd´s e produtos distribuídos. 

Quais os conflitos entre negros, brancos e mestiços eram disfarçados, nas 

mensagens e nas imagens que a axé music propagou? Ou sobre os negros e 

negras que não se veêm representados pela artista. A porta continua aberta para 

indagações e desenvolvimento históriográfico sobre estas ebulições baianas, sobre 

estes atores, e sobre as influências, discursos e construções que a axé music, esta 

imensa colcha de retalhos pós-moderna, trouxe para a história da Bahia na 

contemporaneidade. 
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