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RESUMO 

 

 

 

VARGAS, Monique Francielle Castilho. Rainha do Mar: O 

Brasil na produção cultural de Clara Nunes dos anos de 

1970. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC). Florianópolis: UDESC, 

2014. 

 

 

Este trabalho apresenta uma interpretação acerca das 

representações sobre o Brasil na produção cultural da cantora 

Clara Nunes nos anos de 1970. Como documentos para 

construir esta narrativa utilizamos as canções interpretadas, as 

fotos dos álbuns e as reportagens da Revista Veja. Intentamos 

compreender como uma produção artística, focada no mercado 

cultural, em um Brasil fortemente eurocêntrico, enaltecia as 

culturas de matriz africana, tornando-se um sucesso nacional, 

com boa repercussão internacional na década de 1970.  

 

 

Palavras-chave: Clara Nunes. Culturas Afro-Brasileiras. 

Samba. Religiosidade de Matriz Africana. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

VARGAS, Monique Castilho Francielle. Queen of the Sea: 

Brazil in the cultural production of the Clara Nunes in the 

1970s. Dissertation (Masters in History) - University of the 

State of Santa Catarina (UDESC). Florianópolis: UDESC, 

2014.  

 

 

This paper presents an interpretation about the representations 

about Brazil in the cultural production of the singer Clara 

Nunes in the 1970s. As documents for to construct this 

narrative we used the songs interpreted, the photo of albums, 

and reports of Revista Veja. We try understanding how an 

artistic production, focused on the market cultural, in a Brazil 

strongly Eurocentric, exalt the cultures of African origin, 

became a national success, with good international attention in 

the 1970s.  

 

 

Keywords: Clara Nunes. Afro-Brazilian Cultures. Samba. 

Religiosity of the African Origin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
“A História se concebe como um diálogo, onde o presente jamais está 

ausente”. 

 Phelippe Ariès 

 

A presente dissertação de mestrado, desenvolvida no 

Programa de Pós Graduação em História da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC), se insere na linha de 

pesquisa Culturas Políticas e Sociabilidades
1
 e tem como foco 

de pesquisa o trabalho artístico de Clara Nunes na década de 

1970. No repertório da cantora, verificamos referências 

intensas às culturas de matriz africana
2
, principalmente a 

religiosidade (Umbanda e Candomblé), presente no conteúdo 

das canções interpretadas ao longo de uma carreira de sucesso. 

 Clara Nunes foi a primeira cantora “a vender mais de 

cem mil cópias de discos” (BAKKE, 2007, p. 86), 

transformando-se em fenômeno musical nos anos de 1970. A 

matéria País do Samba, publicada na Revista Veja em 1975, na 

edição de nº 371, apoia o início desta narrativa, quando 

estampa a foto de busto da artista cantando, seguido da 

                                                           
1
 Nosso agradecimento aos professores e colegas da equipe da pesquisa Um 

país impresso: entre culturas políticas e sociabilidades revistas semanais, 

projetos sociais e memória histórica no Brasil (1964-1990). O objetivo do 

projeto, da qual participei junto ao orientador desta dissertação, era 

problematizar a construção de representações sociais relativas às adesões de 

amplas camadas da população brasileira às formas de poder político, 

práticas coletivas e individuais, imaginários e simbolismos. Tomou-se como 

pressuposto que tais representações sociais, conformadas em imagens e 

discursos, são imprescindíveis para a compreensão histórica do papel dos 

meios de comunicação na produção de efeitos de verdade e difusão de 

relações de força através de imagens e discursos. 
2
 Neste trabalho, o termo culturas de matriz africana é utilizado para se 

referir às manifestações culturais dos povos da diáspora africana, presentes 

também na produção artística de Clara Nunes. 
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legenda: “Clara Nunes: a demolidora de mitos” (Veja, 1975, p. 

122). 
Imagem 1- Clara Nunes: a demolidora de Mitos 

 
Fonte: País do Samba, Revista Veja, 1975, edição de nº 371 

 

 

De um modo geral, a noção de identidade nacional dos 

anos 1970, buscava responder para o mundo “quem somos” e 

“o que queremos para o nosso país” (NAPOLITANO, 2008, p. 

10). Deste modo, o trabalho artístico de Clara Nunes, produção 

cultural de grande sucesso, apresentando uma exaltação às 

culturas de matriz africana, tornou-se o problema da presente 

pesquisa. Que representação de brasilidade estava presente na 

obra da cantora? Emergiram transformações e apropriações 

identitárias do período?  

As respostas para tais interrogações jamais são 

singulares, tendo em vista que o Brasil é um país com 

diversidade cultural contrastante e relações sociais 

conflituosas. No entanto, nosso trabalho apresenta 

considerações acerca da obra artística de Clara Nunes, 
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vislumbrando encontrar substratos interpretados como 

símbolos de identidade nacional.  

Este trabalho foi elaborado dentro da área de 

conhecimento da História, com os seguintes documentos 

selecionados para esta narrativa: semanário impresso (Revista 

Veja) e audiovisuais (videoclipes gravados da cantora Clara 

Nunes). Temos consciência do trabalho com fontes que se 

distanciam um pouco dos fundamentos tradicionais do fazer 

historiográfico. Entretanto, a complexidade dos acontecimentos 

e das produções sociais e culturais também são documentos, 

embora “não sejam considerados pelo modelo tradicional da 

História tais como: imagens, cinema, audiovisuais e 

fotografias” (BÉDARRIDA in AMADO, 2006, p. 219-229).  

A partir da atual vertente denominada História do 

Tempo Presente delineamos esta dissertação, tendo como 

fontes as reportagens do semanário impresso Revista Veja
3
 e 

videoclipes das canções interpretadas por Clara Nunes. 

Contribuições de outras áreas do conhecimento
4
 também 

constituíram suporte fundamental para o diálogo 

transdisciplinar presente neste texto.  

Para tanto, é necessário elencar alguns pontos essenciais 

que constituem a História do Tempo Presente, objetivando 

oferecer sustentação à discussão. Segundo Koselleck (2006), 

cada presente tem um modo de ver o passado, sendo ofício do 

historiador uma leitura do passado com as perspectivas e os 

anseios do presente. A história, partindo desta concepção, é a 

construção de uma narrativa que inicia no olhar do historiador 

                                                           
3
 Importante indicar que a Revista Veja, na década 1970, após algumas 

edições geradoras de prejuízo financeiro, transformou-se no segundo maior 

semanário de informações do mundo (Informação coletada da reportagem 

Memórias de um Editor: Histórias e Reflexões de Roberto Civita sobre a 

sua formação, suas ideias, sua trajetória e seu grande orgulho: ter feito 

sempre aquilo que mais gostava de fazer. Veja, 2013, p. 95, Ed. 2324). 
4
 Antropologia, Sociologia, Comunicação, Música e Psicologia 
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para seu tema, relacionado à coleta de documentos, à escolha 

da metodologia de análise e à seleção da bibliografia utilizada. 

Os indivíduos pensam a partir de seu lugar no presente, 

observando o passado com os olhos do presente, com 

implicações e questionamentos integrantes desse tempo 

presente. Com os historiadores não é muito diferente, apesar 

dos respaldos ancorados na discussão dos fatos, sem fugir do 

campo historiográfico, aspirando responder às inquietações do 

presente. Importante destacar que a área de concentração 

História do Tempo Presente foi construída como uma 

metodologia e não como periodização (RUSSO, 2007, p. 277-

296).  

Construir um trabalho pautado nas metodologias 

oferecidas pela História do Tempo Presente implica 

compreender que as percepções de tempo são formadas 

culturalmente, considerando as subjetividades da construção 

histórica num processo constante. Portanto, a narrativa 

historiográfica é elaborada por um conjunto de representações 

selecionadas e organizadas pelo olhar particular do historiador. 

Em outras palavras, sua competência é uma análise possível do 

acontecimento, considerando informações que correspondam a 

determinada coerência e verossimilhança (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2007, p. 61). 

Ainda sobre a História do Tempo Presente como 

metodologia de abordagem historiográfica, Henry Russo 

argumenta que o historiador encontra-se comprometido com o 

que escreve, sendo, além de historiador, sujeito da história, 

existindo pouco distanciamento entre sujeito e objeto. Outro 

ponto pertinente elencado envolve a consciência que o 

profissional da história necessita acerca da responsabilidade 

social e moral com a narrativa construída.  

Após a Segunda Guerra Mundial começaram os debates 

que originaram a composição da chamada História do Tempo 

Presente, como uma nova área do conhecimento histórico. O 

objetivo era elaborar métodos de sustentação das narrativas 
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historiográficas acerca das transformações ocorridas no 

cotidiano de todos os seguimentos sociais.  A Segunda Guerra 

é considerada “o acontecimento inaugural ou a matriz do 

tempo presente” (PASSERINI, 2006, p. 211). 

Entretanto, essa metodologia pode ser aplicada para 

além das discussões sobre a Segunda Guerra Mundial, pois sua 

fundamentação teórica envolve a História do Tempo Presente, 

preocupada também em oferecer subsídios aos historiadores 

que trabalham com temas relativos a narrativas anteriores. 

Como já elencado anteriormente, História do Tempo presente 

não é uma teoria pautada na periodização, mas sim, considera a 

interpretação que o historiador do presente constrói sobre o 

passado, sendo seu trabalho balizado “por um deslocamento 

contínuo e ininterrupto” (RÉMOND, 2006, p. 207-208).  

Essa discussão sobre História do Tempo Presente 

explicita o porquê da escolha de impressos e videoclipes como 

documentos na elaboração dessa possível interpretação sobre a 

representação do Brasil apresentada no trabalho artístico de 

Clara Nunes, relacionando as transformações que ocorreram na 

década de 1970 e estimularam a edificação de novas 

apropriações identitárias. A partir dos anos de 1970 a indústria 

cultural funciona de forma veemente no país, emergindo no 

cotidiano da população (ORTIZ, 2005, p. 111).  

Em linhas gerais, esta narrativa é construída apoiando-

se no entendimento de Henry Russo (2007) acerca do trabalho 

do historiador do tempo presente: a partir das inquietudes do 

presente, das experiências e do local de fala da pesquisadora. 

Objetivamos apresentar as culturas dos sujeitos históricos 

presentes na obra de Clara Nunes, fugindo de padrões 

eurocêntricos, que os situaram por muito tempo como vítimas 

ou inferiores aos povos europeus.  Em outras palavras, através 

da presente escrita histórica, intentamos oferecer uma memória 

digna da contribuição dos povos descendentes da diáspora 

africana ao que se convencionou chamar de cultura brasileira.  
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As culturas que chegaram ao Brasil em decorrência da 

diáspora africana necessitam ser analisadas dentro de uma 

perspectiva para além dos limites da vitimização, descrevendo 

a participação na formação da identidade nacional brasileira, 

ressaltando a trajetória de luta e resistência, frente uma 

sociedade marcada pela discriminação racial. Distanciamo-nos 

dos atalhos da solidariedade (GILROY, 2007, p. 11-26) 

proporcionados pelo mito da democracia racial que parecem 

atraentes, porém persistem em minimizar os choques da 

injustiça e dos aviltamentos.  

 Maria Odila da Silva Dias, ao refletir sobre as 

ausências dos grupos subalternos afirma que “a memória social 

de suas vidas vai se perdendo antes por um esquecimento 

ideológico do que por efetiva ausência dos documentos” 

(DIAS, 1995, p. 13). Deste modo, nossa tarefa de historiador é 

desafiadora na luta antirracista, no sentido de visibilizar 

memórias e histórias das populações de origem africana como 

sujeitos históricos, portadores de múltiplas culturas. 

Ao debruçar-me sobre a Revista Veja, para o processo 

de seleção das reportagens, deparei-me com uma surpresa 

positiva. Entre os temas eleitos relevantes para construir essa 

narrativa, estão matérias sobre o Movimento Negro, 

preconceito racial, religiosidades de matriz africana (Umbanda 

e Candomblé) e, principalmente, informações sobre o trabalho 

artístico da cantora Clara Nunes. Localizei 197 reportagens 

entre os anos de 1969 a 1980, consultando 528 edições da 

revista.  No entanto, por questões de recorte temático da 

pesquisa, utilizamos apenas aquelas relacionadas ao tema de 

pesquisa, um total de 12 reportagens. 

Importa destacar que, até o momento, foram realizadas 

apenas duas pesquisas acadêmicas envolvendo Clara Nunes e 

seu trabalho artístico como objeto de análise. O primeiro, 

intitulado “Tem orixá no samba: Clara Nunes e a presença do 

candomblé e da umbanda na música popular brasileira”, é uma 

dissertação de mestrado em antropologia social, defendido no 
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ano de 2007 pela pesquisadora Rachel Baptista Rua Bakke. A 

discussão de Bakke tem similaridades com nossa proposta, em 

especial no que tange à análise do contexto de inserção da 

cantora.  

A autora concentra-se em ponderar as religiosidades de 

matriz africana presentes nas músicas interpretadas pela 

cantora. Os documentos utilizados para tal intento foram as 

letras das canções, os encartes dos discos gravados e os 

videoclipes. Porém, em se tratando de uma pesquisa do campo 

da antropologia social, a metodologia e a teoria utilizadas na 

narrativa divergem das nossas, pois a pesquisadora analisa os 

documentos partindo da perspectiva antropológica. 

Clara Nunes aparece como personagem principal em 

outro trabalho de pesquisa de pós-doutorado em história, da 

autora Sílvia Maria Jardim Brugger, concluído em 2008, 

denominado “O Canto do Brasil Mestiço: Clara Nunes e o 

popular na cultura brasileira”. Brugger analisa a apresentação 

da mestiçagem e da afrodescendência no trabalho artístico da 

cantora, centralizando sua crítica nas letras das canções e 

entrevistas com pessoas que fizeram parte da carreira artística 

de Clara Nunes e, até mesmo, familiares próximos.  Em linhas 

gerais, as duas pesquisas colaboram para a elaboração desta 

dissertação. 

 Nossa contribuição pauta-se nas reportagens realizadas 

pela Revista Veja sobre o tema e o período em questão 

enquanto documento para construção dessa narrativa, 

diferentemente dos dois trabalhos citados que centralizaram a 

pesquisa em documentos ligados ao trabalho artístico de Clara 

Nunes, tais como: canções, videoclipes e encartes de discos. 

 Compete destacar que, ao realizar o estado da arte
5
, 

encontramos no campo da história, apenas um trabalho com 

                                                           
5
 Consistindo em primeiro passo a ser realizado antes da elaboração do 

projeto de pesquisa, o estado da arte é importante para verificar os trabalhos 

produzidos a respeito da mesma temática. Caso seja constatado que o tema 

não trará nada de inédito, a pesquisa torna-se irrelevante. 
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temática bem próxima, uma pesquisa de pós-doutorado de 

Sílvia Maria Jardim Brugger. As demais teses e dissertações
6
 

que apresentam semelhanças são de campos como sociologia, 

antropologia e comunicação. Deste modo, a 

interdisciplinaridade perpassa esta narrativa. A abordagem que 

buscamos realizar, somada ao fato de existir apenas uma única 

pesquisa de ordem historiográfica tendo como objeto principal 

de análise o trabalho artístico de Clara Nunes, proporciona 

certo ineditismo a esta dissertação.  

                                                           
6
 MARTINS, Carlos Augusto de Miranda. Racismo anunciado: o negro e a 

publicidade no Brasil (1985-2005). Dissertação (Mestrado em Ciências da 

Comunicação) - Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, 2010; 

PEREIRA, Cristiane dos Santos. Coisas do meu pessoal: samba e enredos 

de raça e gênero na trajetória de Leci Brandão, 2010. Dissertação (Mestrado 

em História Cultural) – Universidade de Brasília (UnB). Brasília, 2010; 

NASCIMENTO, Maria Ercilia do. A Estratégia da Desigualdade: O 

Movimento Negro dos Anos 70. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Sociais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São 

Paulo, 1989; SANTOS, Ivair Augusto Alves dos. Direitos e as práticas do 

racismo. O que faremos com os brancos racistas? Tese (Doutorado em 

Sociologia) - Universidade de Brasília (UnB). Brasília, 2009; SILVA, 

Patricia Fatima Crepaldi Bento da. As transformações na música popular 

brasileira: um processo de branqueamento. Dissertação (Mestrado em 

Ciências Sociais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP). São Paulo, 2008; OLIVEIRA, Reinaldo João de Oliveira. A 

religiosidade como alma da cultura e como afirmação da identidade afro-

brasileira. Dissertação (Mestrado em Teologia) - Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Porto Alegre, 2009; 

NASCIMENTO, Elizabeth Larkin. O sortilégio da cor: Identidade 

afrodescendente no Brasil. Tese (Doutorado em Psicologia Escolar e do 

Desenvolvimento Humano) - Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, 

2000; SILVA, Ageirton dos Santos. Samba e Negritude: práticas discursivas 

e identitárias em sambas de enredo de temática negra.  Tese (Doutorado em 

Linguística, Letras e Artes) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Natal, 2010. MARTINS, Carlos Augusto de Miranda. Racismo 

anunciado: o negro e a publicidade no Brasil (1985-2005). Dissertação 

(Mestrado em Ciências da Comunicação) - Universidade de São Paulo 

(USP). São Paulo, 2010. 
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O contexto de criação e projeção a Revista Veja 

(MIRA, 1997) propõe considerá-la enquanto referencial 

impresso importante do período e, por ser de circulação 

nacional, provavelmente constituiu veículo de informação 

formador de opinião. Deste modo, a maneira como a revista 

representava as populações descendentes da diáspora africana 

interessa na interpretação sobre o lugar que a sociedade 

brasileira sugeria às culturas de matriz africana nos anos de 

1970. 

As teorias elaboradas pela História Social da Cultura 

oferecem contribuições com maior eloquência para o exercício 

de análise dos documentos. No entanto, não descartamos as 

demais abordagens ou perspectivas historiográficas (BARROS, 

2004, p. 9-22), pois um único campo teórico da história, muitas 

vezes é insuficiente para explicar a problemática de 

determinado contexto. Como um dos aportes teóricos, Roger 

Chartier é de extrema importância (2004, p. 18): 

 
A cultura não está acima ou ao lado das 

relações econômicas ou sociais, e não existe 

prática que não se articule sobre as 

representações pelas quais os indivíduos 

constroem o sentido de sua existência - um 

sentido inscrito nas palavras, nos gestos, nos 

ritos. É por essa razão que os mecanismos que 

regulam o funcionamento social, as estruturas 

que determinam as relações entre os indivíduos 

devem ser compreendidas como o resultado, 

sempre instável, sempre conflituoso, das 

relações instauradas entre as percepções 

opostas do mundo social. Não se podem, 

portanto, restringir apenas a sua finalidade 

material ou a seus efeitos sociais as práticas que 

organizam as atividades econômicas e tecem os 

vínculos entre os indivíduos: todas são ao 

mesmo tempo “culturais”, já que traduzem em 

atos e maneiras plurais como os homens dão 

significados ao mundo que é o seu. Portanto, 

toda história, quer se diga econômica, social ou 
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religiosa, exige o estudo dos sistemas de 

representação e dos atos que eles geram. Por 

isso, ela é cultural. 

 

Interpretar determinado contexto sociocultural, 

analisando os meios de comunicação e expressão, demanda 

atentar para os elementos que conduzem a cultura dita oficial 

do país, percebendo transformações no que se concebia por 

identidade nacional. Refletindo sobre os documentos de 

pesquisa selecionados e a opção teórica adotada para a 

elaboração desta dissertação, consideramos que a 

documentação consultada não oferece respostas concretas, mas 

auxilia na construção de um texto historiográfico, seguindo 

uma metodologia coerente. As palavras do historiador alemão 

Reinhart Koselleck evidenciam esta argumentação (2006, p. 

188): 
As fontes nos impedem de cometer erros, mas 

não nos revelam o que temos que dizer. Aquilo 

que faz da história, história não poderá jamais 

ser deduzido a partir das fontes. Para que estas 

finalmente falem, faz-se necessária uma teoria 

da história possível. 

 

Outro autor renomado sobre teoria e metodologia da 

história, o brasileiro Durval Muniz de Albuquerque Júnior, 

aborda o ofício do historiador enquanto a arte de inventar. Os 

documentos em si, nada dizem, precisam ser selecionados, 

analisados e interpretados seguindo métodos e conceitos. 

Contudo, as interpretações são diversas e cada historiador com 

sua bagagem de conhecimento e suas fontes compreende o 

evento histórico de determinada maneira. No entanto, o autor 

orienta que não podemos fugir do limite imposto pelo nosso 

arquivo, “só podemos historicizar aquilo que deixou rastros de 

sua produção pelo homem em dado momento e espaço” 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 64).  

Após enfatizar que este trabalho se insere na área de 

História do Tempo Presente e fundamenta-se principalmente 
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pela vertente definida pela história social da cultura, pois, 

analisa aspectos culturais sem deixar de destacar o reflexo 

destes nas relações sociais; é necessário explicar as categorias 

de análise escolhidas para a construção desta narrativa, pensada 

e elaborada pensando nas transformações ocorridas nos anos de 

1970, que a indústria cultural, de certo modo, emergiu e 

disseminou.  

As concepções sobre indústria cultural
7
 e cultura de 

massa, elaboradas por Theodor Adorno, Max Horkheimer
8
 , 

Edgar Morin e Richard Horggart forneceram sustentação 

teórica e metodológica a narrativa, uma vez que, os 

documentos de análises são impressos e videoclipes, produtos 

da indústria cultural cujo objetivo era atingir de modo massivo 

a sociedade; um voltado para um público específico (Revista 

Veja) com conteúdo que almejava transformar o periódico em 

formador de opinião, outro voltado para as massas (videoclipes 

transmitidos pela Rede Globo de Televisão em horário nobre
9
 

). 

Aspiramos elaborar uma interpretação possível sobre 

como a população descendente da diáspora africana e as 

culturas de matriz africana foram representadas no periódico e 

no material audiovisual selecionados.  Para tal intento, o 

conceito de representação, definido por Roger Chartier em A 

história cultural entre práticas e representações, atua enquanto 

categoria para análise das reportagens da Revista Veja 

                                                           
7
 A situação da arte na sociedade capitalista industrial. 

8
 Adorno e Horkheimer devem ser considerados clássicos, os criadores do 

termo indústria cultural, em 1942, no texto “O iluminismo como 

mistificação das massas” e no ensaio “Dialética do Esclarecimento”, 

publicado em 1947. 
9
 Os videoclipes produzidos das canções interpretadas pela cantora Clara 

Nunes eram transmitidos ao final de cada edição do programa Fantástico: o 

show da vida, que estreou na rede Globo de Televisão em 5 de agosto de 

1973, sendo veiculado até os dias atuais, aos domingos à noite. 
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(documentos impressos) e dos videoclipes gravados pela 

cantora Clara Nunes (documentos audiovisuais).  

Acreditamos ser essa categoria importante para explicar 

como a Revista Veja representou a população descendente de 

africanos e os elementos de suas culturas no momento em que 

o trabalho artístico de Clara Nunes trouxe-as para o mundo 

televisivo e radiofônico de maneira enaltecedora, ao contrário 

daquela ideia eurocêntrica de inferioridade em que o sujeito 

afrodescendente encontrava-se exposto. Deste modo, as 

palavras de Chartier são de grande relevância (2002, p. 20): 

 
[...] por um lado, a representação como dando a 

ver uma coisa ausente, o que supõe uma 

distinção radical entre aquilo que representa e 

aquilo que é representado; por outro lado, a 

representação como exibição de uma presença, 

como apresentação pública de algo ou alguém. 

No primeiro sentido, a representação é 

instrumento de um conhecimento mediato que 

faz ver um objeto ausente através de sua 

substituição por uma “imagem” capaz de 

reconstituí-lo em memória e de figurá-lo tal 

como é. 

 

De acordo com o autor, percebemos representação 

enquanto “um instrumento de conhecimento mediato que faz 

ver um objeto ausente através da sua substituição imediata”. O 

estudo das representações, segundo Chartier, é fundamental ao 

conhecimento histórico, se o pensarmos como um campo de 

“concorrências e de competições” entre grupos sociais tentando 

legitimar suas concepções de vida, escolhas, tipo ideal de 

comportamento. Através das representações se concretiza a 

teatralização da vida social, quando o indivíduo define modelos 

(identificações) a serem seguidos. 

Também necessitamos enfatizar a contribuição de 

Stuart Hall com seus estudos sobre identidade e identificações, 

imprescindíveis para a construção deste trabalho. Hall, em sua 
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obra Da diáspora: Identidades e Mediações Culturais, abarca o 

indivíduo como um ser diaspórico e desterritorializado
10

. Deste 

modo, percebemos que, na diáspora, as identidades se 

reconstroem e se remodelam/ressignificam a partir de novas 

relações de poder (HALL, 2009) e de novas conjunturas. 

Analisando alguns pontos discutidos por Stuart Hall em 

Identidade Cultural na Pós-modernidade, encontramos três 

concepções de identidade elaboradas pelo autor: sujeito do 

Iluminismo
11

 , sujeito sociológico
12

 e sujeito pós-moderno.  

Com base nesta terceira definição de identidade (sujeito 

pós-moderno) esta narrativa transita. Considerando o processo 

de transformação do mundo, conhecido como “globalização”, a 

identidade dos sujeitos, percebida como única e estável, 

tornou-se fragmentada, constituída por várias identificações. 

Essa mudança compõe o sujeito pós-moderno, sem uma 

identidade fixa, essencial ou permanente. O sujeito assume 

identidades diferentes, levando em consideração o espaço 

social e o momento em que se encontra/insere. Hall deixa 

negritado em seu texto que as identidades “são definidas 

historicamente, e não biologicamente” (HALL, 2006, p. 13).  

Trabalhar com identidade, como categoria de análise na 

construção de uma narrativa histórica, é caminhar por um 

campo cheio de complexidades, uma vez que “a identidade 

                                                           
10

 Akhil Gupta e James Ferguson defendem a tese de que a 

desterritorialização é a marca da chamada sociedade pós-moderna, 

dominada pela mobilidade, pelos fluxos, pelo desenraizamento e pelo 

hibridismo cultural. Consultar: GUPTA, Akhil; FERGUSON, James. Mais 

Além da Cultura: espaço, identidade e política da diferença. In: ARANTES 

Antônio (Org.). O Espaço da Diferença. Campinas: Papirus, 2000.    
11

 Centralizada no “eu”, um núcleo interior que insurgia pela primeira vez 

quando o indivíduo nascia e com ele se desenvolvia, permanecendo 

essencialmente contínuo ou idêntico ao longo da sua existência. 
12

 Compreende-se que a identidade é formada na interação entre o eu e a 

sociedade, formada e modificada num “diálogo contínuo com os mundos 

culturais ‘exteriores’ e as identidades que esses mundos oferecem” (HALL, 

2006, p. 11). 



27 

plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia” (HALL, 2006, p. 13). Hall indica que o estudo acerca 

das identidades é paradoxal, pois identidade é um lugar que se 

assume, uma costura de posição, e não uma essência ou 

substância a ser examinada. No entanto, encontramos na 

história momentos em que um determinado elemento é 

escolhido e edificado como símbolo de identidade nacional.    

Para nós, ao que parece, o trabalho artístico de Clara 

Nunes constitui produto da indústria cultural, que conseguiu 

transformar de forma positiva concepções preconceituosas 

existentes acerca das culturas de matriz africana na sociedade. 

Pensando que apenas a produção artística da cantora torna-se 

insuficiente para dar consistência a esta narrativa, uma vez que 

este trabalho é uma produção inserida no campo da história, 

outro material utilizado como documento de análise envolve 

reportagens sobre o tema, produzidas pela Revista Veja. Deste 

modo, representação e identidade são categorias que orientam a 

construção dessa possível interpretação sobre o Brasil 

concebido na obra de Clara Nunes nos anos de 1970. 

Este trabalho encontra-se dividido da seguinte maneira: 

no primeiro capítulo, Os anos de 1970: o Brasil de Clara 

Nunes, apontamos um panorama do contexto em que a cantora 

se inseria, frente a transformações geradas pelas mudanças 

econômicas e políticas da onda de modernização do país, que 

consolidou a indústria cultural e passou a definir tanto 

costumes e comportamentos de ordem pública como privada. 

Interpretamos que televisão, rádio, revistas e jornais foram 

condicionados a trabalhar de forma conjunta, fortalecendo com 

veemência aquilo que representavam, atingindo um grande 

público e, certamente conquistando um maior número de 

consumidores. 

Ainda no capítulo I, propomos uma discussão acerca do 

processo de elaboração do impresso Revista Veja, algo 

bastante relevante, pois as reportagens encontradas neste 

semanário tornam essa narrativa verossímil. A trajetória de 
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transformação do samba em símbolo de identidade nacional 

explicita que tal gênero constituía um produto de representação 

de nacionalidade antes de Clara Nunes iniciar sua carreira. 

Cabe dizer que este capítulo foi elaborado, majoritariamente, 

partindo de referências bibliográficas, com o propósito de 

oferecer sustentação teórica e metodológica para análise dos 

documentos realizada nos capítulos seguintes.  

O segundo capítulo traz o título “Sou a mineira 

guerreira filha de Ogum com Iansã
13

” , centrando-se na 

biografia de Clara Nunes. O objetivo foi descrever a trajetória 

de vida da cantora desde sua adolescência em Cedro, distrito de 

Paraopeba, interior de Minas Gerais até transformar-se na “tal 

mineira”, alcançando conhecimento em âmbito mundial
14

 . 

Construímos esta versão da biografia da artista com base nos 

dois trabalhos evidenciados anteriormente que versaram sobre 

a obra da cantora, estabelecendo um diálogo com as 

reportagens lançadas pela Revista Veja no período, sobre a 

vida da cantora ou temas relacionados ao seu trabalho artístico.  

No terceiro e último capítulo, intitulado “Filho Brasil 

pede a bênção de mãe África
15

” elaboramos uma possível 

interpretação da produção cultural da cantora Clara Nunes. 

Realizamos uma discussão acerca das canções, ponderando 

                                                           
13

 Fragmento da canção “Guerreira”, gravada em 1978 no disco de mesmo 

título. Canção e música composta por João Nogueira e Paulo Cézar 

Pinheiro, especialmente para gravação de Clara Nunes. Na canção o sujeito 

é a própria Clara Nunes e a letra funciona como uma apresentação em que a 

cantora fala quem é e para que veio (BAKKE, 2007, p. 101). Neste sentido, 

podemos interpretar que “Guerreira” é a canção mais emblemática da 

carreira de Clara Nunes, pelo menos considerando o caminho que esta 

narrativa anseia prosseguir. 
14

 Clara Nunes, em 1982, chegou a se apresentar na Alemanha ao lado de 

Sivuca e Elba Ramalho e participou do LP Kasshoku, lançado no Japão pela 

gravadora Toshiba – EMI, gravando um especial para a emissora da TV 

NHK. 
15

 Verso da canção Mãe África, composição de Sivuca e Paulo César 

Pinheiro, faixa nº 09 do álbum Nação (1982). 
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uma análise para além das letras, reveladoras de muitos 

aspectos, pelos quais idealizamos esta pesquisa. Entretanto, 

com o intuito de evidenciar a presença dos fundamentos 

culturais de matriz africana que nos anos de 1970 se 

transformaram em emblema de brasilidade, os encartes de seus 

LPs, os trajes que a cantora usava para se apresentar e os traços 

de sua performance de palco também são discutidos. 

Acreditamos que esses elementos presentes na imagem artística 

de Clara Nunes impactaram em seu sucesso.  

Nossa contribuição para o tema e para a produção 

historiográfica, em especial sobre os povos descendentes da 

diáspora africana, almeja romper com o estereótipo de 

humildade e submissão
16

 das populações de origem africana, 

por séculos representada desta maneira pela historiografia 

brasileira. Deste modo, escolhemos a produção cultural da 

cantora Clara Nunes como objeto de pesquisa porque expõe as 

culturas de matriz africana e o “ser negro” como atores 

principais de sua obra e é desta forma que os apresentamos 

nesta narrativa. Esperamos que esta dissertação alcance estes 

objetivos de maneira satisfatória. 

                                                           
16

 Importante destacar que todas as pesquisas desenvolvidas por 

pesquisadores/as do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB/UDESC) 

analisam as culturas de matriz africana e os afrodescendentes distante da 

perspectiva de humildade e submissão, enfatizando os papéis destes homens 

e mulheres enquanto sujeitos históricos ativos. 
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2 CAPÍTULO I: OS ANOS DE 1970: O BRASIL DE 

CLARA NUNES 

“Falar de cultura brasileira é discutir os 

destinos políticos do país”.  
Renato Ortiz 

 

Refletir sobre o impacto sociocultural causado pelo 

“fenômeno musical” Clara Nunes demanda, antes de tudo, 

traçar um panorama do período em que a cantora se inseria. 

Partimos de um personagem específico para explicar 

determinado contexto histórico, necessitando compreender as 

vivências deste indivíduo enquanto componentes de um 

determinado tempo e espaço. Certamente, não abordamos 

todos os acontecimentos dos anos de 1970, mesmo porque se 

trata de algo irrealizável. Destacamos aspectos que situam o 

sujeito desta pesquisa, permitindo sequência lógica à discussão 

e facilitando de forma eloquente o entendimento do leitor.  

Para tanto, nos inspiramos em Renato Ortiz que, nas 

suas duas obras utilizadas como referência para a elaboração 

deste texto, propõem uma discussão acerca da identidade 

nacional do país entre os anos de 1960 e 1970, apontando as 

transformações sofridas por conta da consolidação da indústria 

cultural neste período. Sílvia Brugger e Rachel Baptista Rua 

Bakke são referenciadas em vários momentos, pesquisadoras 

que já elaboraram discussões sobre o trabalho artístico da 

cantora Clara Nunes.  

Outra pesquisadora que oferece informações relevantes 

é a socióloga Maria Celeste Mira (1997), tendo analisado a 

Editora Abril em sua tese de doutorado, intitulada O leitor e a 

banca de revistas: o caso da Editora Abril, tratando em um 

capítulo específico a Revista Veja, um dos documentos usados 

para a construção desta análise, e portanto, um trabalho a 

considerar em nossas reflexões. As contribuições de Marcos 
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Napolitano, Maria Eduarda Araújo e Marildo José Nercolini 

são de extrema importância no que tange às discussões sobre 

identidade nacional, edificada pelo campo da canção. Em 

outras palavras, essas produções bibliográficas são relevantes 

por se tratarem de obras brasileiras com temas semelhantes 

envolvendo o mesmo período histórico. 

Deste modo, este capítulo é construído com o objetivo 

de indicar que o período de sucesso da cantora Clara Nunes 

constituiu também momento de transformações pautadas nas 

mudanças do campo político e econômico, refletindo nas 

relações sociais e culturais do período.  Nas palavras de Renato 

Ortiz (1994, p. 113): 
As décadas de 60 e 70 se definem pela 

consolidação de um mercado de bens culturais. 

Existe é claro um desenvolvimento 

diferenciado dos diversos setores ao longo 

desse período. A televisão se concretiza como 

veículo de massa em meados de 60, enquanto o 

cinema nacional somente se estrutura como 

indústria nos anos 70. O mesmo pode ser dito 

de outras esferas da cultura popular de massa: 

indústria do disco, editorial e publicidade [...]. 

 

A população brasileira da década de 1970 assistiu a um 

processo de mudança intensa, de alterações nos costumes e nos 

comportamentos das classes sociais, edificados pelos novos 

meios de comunicação e expressão. O advento desses veículos 

de informação, rápidos e eficientes, conduziu a indústria 

cultural a lucros sem precedentes. A televisão, o rádio, os 

jornais e as revistas semanais de circulação nacional estavam 

presentes na vida dos brasileiros, mesmo daqueles que 

pertenciam a segmentos sociais menos favorecidos 

financeiramente. 

O processo mais amplo inaugurado com o Regime Civil 

Militar de 1964 demanda atenção quanto às mudanças que se 

seguiram.  Segundo Renato Ortiz (2005, p. 77): 
O ano de 1964 pode ser considerado um marco 

na história brasileira [...] o golpe possui um 
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duplo significado: por um lado ele se define por 

uma dimensão essencialmente política, por 

outro aponta para transformações mais 

profundas que se realizam no nível da 

economia. Os economistas mostram que a partir 

do governo de Juscelino se instaura uma 

segunda revolução industrial no Brasil na 

medida em que o capitalismo atinge formas 

mais avançadas de produção. 64 é visto tanto 

pelos economistas quanto pelos cientistas 

políticos, como momento de reorganização da 

própria economia brasileira que cada vez mais 

se insere no processo de internacionalização do 

capital. O golpe militar tem evidentemente um 

sentido político, mas ele encobre também 

mudanças econômicas substanciais que 

orientam a sociedade brasileira na direção de 

um modelo de desenvolvimento capitalista 

bastante específico.   

 

Para o autor esta discussão importa, sendo presente em 

duas obras suas de relevância: Cultura Brasileira e Identidade 

Nacional (1984) e A Moderna Tradição Brasileira: Cultura 

brasileira e Indústria Cultural (1987). Nesta última, ele afirma 

que o “Estado autoritário permite consolidar no Brasil o 

capitalismo tardio” (1994, p. 114), considerando que os setores 

que sustentam um país (economia, política, sociedade e 

cultura) funcionam conectados. Em termos culturais, as 

transformações no campo político e econômico trouxeram 

implicações imediatas, “a consolidação de um mercado de bens 

culturais” (ORTIZ, 1994, p. 16), consequências da 

industrialização voltada para a produção de bens materiais. 

A partir das mudanças acarretadas pelo Regime Civil 

Militar de 1964, a televisão começou a se popularizar e as 

revistas semanais de informação e entretenimento também 

iniciaram um processo de publicação e consumo considerável, 

resultando na circulação em massa de fatos que aconteciam em 

todo o mundo. Esse processo de transição implicou também na 
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transformação das identidades brasileiras que começaram a ser 

desenhadas na década de 1960, alcançando seu ápice nos anos 

de 1970.  

O advento da televisão no Brasil aconteceu nos anos de 

1950 e sua popularização deu-se entre as décadas de 1960 e 

1980. A inserção deste meio de comunicação na casa dos 

cidadãos brasileiros definiu comportamentos, instituindo novos 

costumes, transformando o modo de agir e pensar das pessoas, 

uma vez que as identificações são ressignificadas e 

remodeladas de acordo com os contextos e as demandas dos 

grupos culturais (HALL, 2009).  

A sociedade dos anos de 1970 sentia o impacto das 

transformações tecnológicas, um mundo conduzido pela 

modernidade (BERMAN, 1986) atrelada às práticas sociais em 

constante reformulação, alterando assim, continuamente o 

sentido das coisas (descontinuidades) e gerando, muitas vezes, 

uma angústia provocada pela inconstância de termos, conceitos 

e realidades (GIDDENS, 1991). 

Se na primeira metade do século XX vivenciamos a 

radiodifusão no Brasil, certamente a partir dos anos de 1960, o 

mundo era da televisão. Dados levantados por Sérgio Mattos 

(1990) atestam que até 1960 existiam 598.000 televisores em 

uso no Brasil, 4.584.000 no ano de 1970 e, em 1979, o número 

era de 16.737.000. Os quantitativos sugerem que a televisão 

entrou no espaço doméstico de uma parcela considerável da 

população brasileira a partir do Regime Civil Militar de 1964. 

(MATTOS, 1990, p. 21) 

Sérgio Mattos, assim como o sociólogo e antropólogo 

Renato Ortiz, acredita que as mudanças ocorridas a partir dos 

anos de 1960 e a consolidação da indústria cultural no Brasil 

são consequências do Regime. Em seu livro Um perfil da 

televisão brasileira descreveu as transformações da televisão no 

Brasil de 1950 a 1990, definindo a história da TV em quatro 

fases de desenvolvimento, considerando o contexto sócio-

econômico-cultural. Deste modo temos: 1) A fase elitista 
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(1950-1964); 2) A fase populista (1964-1975); 3) A fase do 

desenvolvimento tecnológico (1975-1985); 4) A fase da 

transição e da expansão internacional (1985-1990). As duas 

fases que perpassam a década de 1970 são discutidas com mais 

detalhes no terceiro capítulo desta dissertação. 

De acordo com o historiador Marcos Napolitano, o 

Brasil reinventou as imagens sobre seu povo, pois até o início 

de 1960 a intenção era construir um tipo popular ideal de 

identidade nacional, seguindo as convenções impostas pela 

elite. Neste projeto forjava-se uma identidade brasileira, cuja 

preocupação era mostrar uma modernidade e uma sofisticação 

edificadas por modelo estadunidense ou europeu. 

No início de 1970, os meios de comunicação e 

expressão obtiveram uma expansão sem precedentes, 

consequência da política de governo do general Emilio 

Garrastazu Médici, visto que uma das suas prioridades era 

estimular o consumo provocando o crescimento econômico do 

país (MATTOS, 1990, p. 81-104). No mesmo ano em que 

Médici assumiu a presidência, a seleção brasileira conquistou o 

tricampeonato de futebol na Copa do Mundo, evento que 

colaborou para a propaganda do governo. “Pra frente Brasil”, 

“Eu te amo meu Brasil”, “Brasil ame-o ou deixo-o” tornaram-

se expressões slogans oficias do país neste período. 

O processo de industrialização acionado nos anos de 

1950 intensificou-se nos anos de 1970 e fez com que a 

circulação de bens culturais, tais como telenovelas, noticiários, 

coleções de livros, jornais e revistas de informações e 

entretenimentos aumentasse maciçamente. Consequentemente, 

o que antes era produto voltado para uma pequena parcela da 

sociedade, chegou ao alcance da classe até então concebida 

como baixa
17

 que, no decorrer da década ascendeu 

                                                           
17

 Definimos como classe baixa a grande parcela da população submetida a 

vender sua mão de obra por um preço muito baixo. Deste modo, a renda 

arrecadada apenas supre as necessidades básicas de subsistência. Sobre o 

assunto, consultar: GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. Classes, raças e 
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economicamente, consequência da implantação de indústrias 

que geraram um número grandioso de mão de obra 

assalariada
18

 .  

Na década de 1970, principalmente no Sudeste, 

abriram-se oportunidades sociais e econômicas para setores das 

classes trabalhadoras e surgiram oportunidades de ascensão 

econômica e, por conseguinte, social. A parcela da população 

recrutada para o trabalho nas indústrias passou a ter renda 

mensal fixa e muitos desses trabalhadores eram promovidos de 

cargo, tendo considerável aumento salarial. Assim sendo, essa 

classe de trabalhadores passou a consumir produtos até então 

inacessíveis aos seus padrões de vida.  Dentre esses bens de 

consumo a televisão, o toca discos, os jornais e as revistas 

estavam entre as prioridades para aquisição (NAPOLITANO, 

2008).  

A noção de classe média, considerando os 

apontamentos do sociólogo Antônio Sérgio Alfredo 

Guimarães, em seu livro Classes, Raças e Democracia, pode 

ser interpretada como uma invenção ou imagem mental para se 

diferenciar do outro ou daquilo que incomoda no outro. 

Entretanto, no decorrer do texto o autor menciona que “as 

teorizações das classes médias ficaram na forma incipiente de 

anotações, sem grande respaldo empírico” (GUIMARÃES, 

2002, p. 30-31).  Respaldando tal argumentação, sobre a 

palavra classe o autor expõe (2002, p. 35): 
“Classe” pode ser referida como o sentido de 

um carisma ou estigma, significando o prestígio 

social associado a uma pertença grupal. Nesse 

sentido classe é muito próximo de status [...] 

popularizado a partir do sentido do termo inglês 

                                                                                                                           
democracia. São Paulo: Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. 

Ed. 34, 2002. 
18

 Antes de se tornar um país industrializado, no Brasil a maioria das 

pessoas possuía apenas a força de trabalho para sobreviver, não existindo 

emprego fixo suficiente, gerando trabalhadores que recebiam diárias e não 

uma remuneração fixa mensal com direitos trabalhistas assegurados. 
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class [...] para os quais classe era, antes de tudo, 

um grupo de convivência e comensalidades 

possíveis. 

 

No Brasil, a classe média urbana se configura entre 

1950 e 1960, produto do desenvolvimento econômico, 

acontecimento impulsionado pela industrialização. 

Convencionou-se chamar de “classe média” a parcela da 

população detentora de poder aquisitivo e de um padrão de 

vida razoável. A renda mensal desta camada populacional não 

apenas supria as necessidades de sobrevivência, mas também 

permitia tipos variados de consumo e lazer.  (SANSONE, 

2007, p. 119). 

Neste período, de formação da chamada classe média 

no Brasil, a Editora Abril lançou a Revista Veja, periódico que 

começou a circular no mercado editorial a partir de setembro 

de 1968, sendo publicado semanalmente. Idealizado pelos 

jornalistas Roberto Civita e Mino Carta, o objetivo do 

periódico era veicular informações de abrangência nacional e 

global. O conteúdo apresentava uma variedade de temas sobre 

política, economia e cultura e questões sobre tecnologia, 

ciência, ecologia e religião também eram abordados em alguns 

exemplares. Maria Celeste Mira descreve um panorama 

detalhado de como a Revista Veja foi idealizada e projetada até 

chegar ao mercado consumidor (MIRA, 1997, p. 120). 

 
O editorial de Victor Civita nos remete ao clima 

de integração nacional que reinava na época: a 

ideia de um Brasil que precisa integrar suas 

partes mais “atrasadas” as mais “avançadas” 

[...] Veja queria ir de encontro ao Brasil. Desta 

vez, através da informação. 

 

A Revista parecia atender aos anseios do leitor da classe 

média que se edificava no contexto econômico dos anos 70.  

No trabalho de Mira encontramos um comentário de Vitor 

Civita impresso na primeira edição da revista Veja, em 11 de 
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setembro de 1968, que elucida a discussão apresentada pela 

autora (CIVITA apud MIRA, 1997): 
O Brasil não pode mais ser o velho arquipélago 

separado pela distância, o espaço geográfico, a 

ignorância, os preconceitos e regionalismos: 

precisa de informação a fim de escolher novos 

rumos. Precisa saber o que está acontecendo 

nas fronteiras da ciência, da tecnologia e da arte 

do mundo inteiro. Precisa acompanhar o 

desenvolvimento dos negócios, da educação, do 

esporte, da religião. Precisa estar, enfim, bem 

informado. E este é o objetivo de VEJA. 

 

Como revista de informação, Veja foi uma das 

pioneiras a percorrer o país, abriu novos caminhos, 

consolidando estilos e conquistando uma porcentagem 

considerável de leitores. O semanário surgiu em um período de 

grandes mudanças no Brasil e no mundo, sendo idealizado 

como veículo condutor de modernização para o país, 

“marcando a história do jornalismo brasileiro” (MIRA, 1997, 

p. 65). 

A Revista Veja é resultado de um processo de 

maturidade da Editora Abril, pensada e elaborada visando um 

público específico, o leitor da classe média, cujo conteúdo 

expresso objetivava “descobrir e mostrar o Brasil ao leitor 

brasileiro” (MIRA, 1997, p. 66). Ainda, segundo Maria Celeste 

Mira, o sucesso inicial do periódico contou com a colaboração 

e receptividade dos jovens universitários. Entretanto, apesar da 

circulação nacional, conseguiu atingir em menores proporções 

os leitores de segmentos sociais mais carentes no sentido 

econômico, as chamadas classes populares. 

Mesmo a Revista Veja sendo produzida para um 

público específico, apostou nas assinaturas mensais como 

negócio rentável, fazendo-se presente nas bancas fixadas em 

locais de circulação de diversos segmentos sociais. Também 

era possível acessar tais exemplares em salas de espera de 

consultórios médicos, odontológicos e em vários 
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estabelecimentos comerciais. Sendo assim, cremos que a 

Revista Veja foi lida por sujeitos de diferentes classes sociais, 

apesar de seu ideário produzido para a classe média. 

Enfatizado anteriormente, o conteúdo da revista 

preocupava-se em mostrar o Brasil ao leitor brasileiro, 

incluindo as manifestações culturais das classes populares do 

país e os diversos movimentos sociais constituídos na década 

de 1970, que lutavam contra as desigualdades sociais de classe, 

gênero e raça (étnicas). Deste modo, ofereciam matérias sobre 

acontecimentos diversos, o que, muitas vezes, incomodava 

leitores fiéis, conforme destaques encontrados na seção 

Cartas
19

 da revista, espaço de veiculação das mensagens 

encaminhadas pelos leitores à Veja.  

Até a década de 1960, as revistas eram produzidas para 

atingir um público bastante específico, sendo seus assinantes os 

membros da classe média.  Mas, considerando a premissa de 

que todos os indivíduos nos anos 1970 passaram, de alguma 

forma, a ter acesso a bens de consumo e de informação, os 

produtores, começaram a elaborar programas de televisão e 

rádio, textos de jornais e revistas, empregando técnicas 

narrativas (MORIN, 2005) com o intuito de conquistar e 

envolver os mais diversos tipos de leitores, telespectadores e 

ouvintes.  

Neste mesmo período, o mercado musical apresentava-

se com objetivos similares e, de acordo com José Murilo de 

Carvalho, “O Brasil de Noel a Gabriel”, o período ditatorial 

que perpassa toda a década de 1970, foi efervescente para a 

produção de canções, sobretudo de “natureza política, mas, 

eram protesto contra o governo, não representações do Brasil” 

(CARVALHO, 2004). Contudo, canções desta genealogia 

dificilmente chegavam ao mercado fonográfico oficial, uma 

                                                           
19

 Das 528 edições da revista consultadas, percebemos um número 

considerável de cartas de leitores reclamando de algumas temáticas 

abordadas pelo periódico, tais como homossexualidade, Movimento Negro, 

movimento feminista. 
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vez que a censura impedia produções musicais que se 

contrapunham ao regime militar (ORTIZ, 2005). 

Músicos, cujas letras das canções apresentavam 

ideologias alinhadas ao governo ou isentas de posicionamento, 

tiveram maior oportunidade para divulgar e vender seu trabalho 

no mercado fonográfico, sendo aprovados pela censura. É 

dentro deste contexto que a carreira artística de Clara Nunes se 

insere, como um trabalho interpretativo sobre o Brasil. Gravou 

no ano de 1968 a música “Você passa eu acho graça”, 

composição de Ataulfo Alves e Carlos Imperial que assinalou 

sua presença no samba. Sobretudo, essa canção, narrativa 

acerca de uma desilusão amorosa, marcou o início de uma 

trajetória de sucesso da cantora, algo que não havia conseguido 

cantando boleros, em seu primeiro disco “A voz Adorável de 

Clara Nunes”, produzido pela Odeon em 1966.  

O início da década de 1970 foi divisor de águas na 

carreira de Clara Nunes, quando abandonou o bolero para 

emergir no samba, embora afirmasse “não querer ser vista 

como uma sambista, mas como uma cantora popular brasileira” 

(BRUGGER, 2008, p. 2). As canções gravadas por Clara 

Nunes não apresentavam explicitamente posicionamentos 

políticos que afrontassem diretamente o cenário político da 

época (regime militar ditatorial). Entretanto, o conteúdo de seu 

repertório possuía postura política, composto por elementos 

culturais de ascendência africana, tema fecundo para a época, 

pois a década de 1970 tornou-se período de intensa 

organização e formação de movimentos sociais na luta contra a 

violência racial. O exemplo mais significativo consolidou-se na 

fundação do MNU- Movimento Negro Unificado, em 7 de 

julho de 1978.  

Deste modo, símbolos, experiências e valores religiosos 

das culturas de matriz africana ultrapassaram os portões dos 

terreiros de Candomblé e das tendas de Umbanda
20

 , sendo 

                                                           
20

 Essa base cultural refere-se necessariamente aos grupos de africanos 

escravizados trazidos da África ainda no período colonial, como Iorubas ou 
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temas de teatros, novelas e obras de arte, além de aparecer em 

jornais e revistas. Na música popular brasileira essas práticas 

culturais também se tornaram tema das canções interpretadas 

por vários artistas do período. Clara Nunes, mas também 

Martinho da Vila, Beth Carvalho, Alcione, Leci Brandão 

emergiram no cenário musical, bem como João Nogueira, que 

além de cantor, também era compositor de algumas músicas 

interpretadas por Clara. 

O samba, ritmo musical afro-diaspórico, nos anos de 

1920 adentrou no universo musical transformando-se em 

sinônimo de música tipicamente brasileira (NAPOLITANO, 

2005), cadência que representou o Brasil mundialmente. Mas, 

este gênero havia perdido seu espaço no mercado fonográfico 

para o iê-iê-iê
21

 entre os anos de 1950 e parte da década de 

1960. Entretanto, nos anos de 1970, o samba retorna com 

grande expressão no mercado fonográfico e uma das artistas de 

maior expressão nacional neste período foi Clara Nunes
22

.  

Naqueles anos, de acordo com José Adriano Fenerick, 

em sua tese de doutorado, o samba “se transformava cada vez 

mais num elemento cultural identificado com a moderna 

civilização brasileira, tonando-se mesmo um símbolo de nossa 

brasilidade” (FENERICK, 2002, p. 24). 

O grande sucesso conquistado pelo gênero musical 

definido como samba transformou-se em um produto utilizado 

pela política de governo do país como expressão cultural no 

processo de construção da nacionalidade. O intuito era 

                                                                                                                           
Nagôs e suas subdivisões Ketu e Ijexá – Jejê, Fanti-aschante, algumas 

nações do chamado grupo Sudanês; Angola, Congo, Cabinda, Benguela, 

Moçambique do grupo Banto, Haussa, Peul, Mandinga, Tapa, do grupo 

islamizado (MAGNANI, José G. C. Umbanda. São Paulo: Ática, 1992, p. 

15).  
21

 Rock'n'roll brasileiro. 
22

 Justifica-se a afirmação na matéria País do Samba da revista Veja edição 

n° 371, ano de 1975, p. 122 que colocam abaixo da imagem de clara Nunes 

a seguinte legenda: “Clara Nunes: a demolidora de mitos”, devido ao grande 

número de discos vendidos pela cantora.  
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despertar em todos os cidadãos o sentimento de pertença, de 

ser brasileiro. Para tanto, “os artistas definiam suas canções 

como samba para facilitar a entrada no mercado fonográfico e, 

sobretudo, deveria abranger práticas cotidianas do povo 

brasileiro” (FENERICK, 2002, p. 29). 

Partindo deste projeto elaborado acerca do samba no 

início de sua difusão, pode-se dizer que nos anos de 1970 ele 

aparece no cenário musical como produto de uma identidade 

mestiça
23

 , enaltecedora. Considerando o contexto social da 

época, o terreno era fértil para os cantores de música popular se 

identificarem como sambistas, uma vez que vários movimentos 

sociais em defesa dos excluídos sociais e políticos, sobretudo 

da população de origem africana, estavam se formando na 

década de 1970, como foi o caso do MNU, mencionado 

anteriormente. Movimento de resistência negra de grande 

expressão do período, organizado como proposta política, nas 

palavras de Cardoso (2008, p. 19): 

 
O MNU dava origem ao protesto negro, 

movimento de rua, de mobilização e de 

agitação política que marcará as organizações 

anti-racistas brasileiras das décadas de 1970-

1990. Uma estratégia centrada na denúncia do 

racismo, na exigência do respeito à diferença 

cultural e racial, demonstrações do orgulho 

negro e defesa de suas origens africanas e nas 

lutas anti-escravistas. Este movimento dirá não 

às políticas de assimilação cultural e de 

branqueamento da população. 

O projeto de construção de uma identidade nacional 

para o país, atrelada ao samba, impulsionou cantores e 

compositores da época a produzir e interpretar canções 

descrevendo a realidade da população que lutava por melhores 
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 Evidente, ao analisarmos a produção cultural de Clara Nunes, que, na 

maioria das vezes, referia-se a um Brasil mestiço, raramente definindo-o 

como um país negro, embora o mote de seu trabalho seja os substratos 

culturais de matriz africana. 
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condições de vida. Outros se concentraram em apresentar as 

práticas culturais do povo negro, ou mestiço, como o projeto de 

construção de uma identidade nacional elaborado pelo governo 

vigente preferia nomear. Deste modo, consideramos Clara 

Nunes a expressão musical mais consistente para evidenciar o 

contexto do período, pois na década de 1970 a cantora se 

consagrou cantando sambas que contavam a história de um 

Brasil mestiço
24

, com seus costumes calcados nas culturas de 

ascendência africana. 

 

2.1 SAMBA E IDENTIDADE NACIONAL 

Como já indicado, o trabalho artístico da cantora Clara 

Nunes norteou esta pesquisa de mestrado, entretanto, uma 

discussão centrada apenas na sua carreira e nos acontecimentos 

da década de 1970, torna-se uma narrativa fragilizada para o 

campo da história. Deste modo, pontuaremos alguns 

indicativos a respeito do samba como um produto transformado 

em símbolo de identidade nacional, uma vez que tal gênero 

musical conduziu Clara Nunes ao sucesso. Sobretudo, 

destacamos que a discussão realizada pauta-se no processo de 

desenvolvimento do samba carioca, pois a carreira da artista 

em questão foi produzida no Rio de Janeiro. 

Em uma versão institucionalizada da História do Samba 

a partir dos anos 1930, fruto de ações governamentais, 

acadêmicas e de uma nascente indústria cultural, o samba 

apresentou-se no imaginário nacional como “símbolo de 

brasilidade” (SALDANHA, 2007, p. 2), afirmativa não inédita. 

Nesta visão, é necessário compreender como este elemento 

cultural que chegou ao Brasil através da diáspora africana e se 

                                                           
24

 Ver mais sobre esse assunto em: BRUGGER, Sílvia Maria Jardim. Clara 

Nunes: uma cantora popular. In: XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

HISTÓRIA /ANPUH. Fortaleza, 2009. Anais... Fortaleza: ANPUH, 2009, 

p. 1-11. 
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disseminou no Rio de Janeiro no início do século XX, tomou 

conta do imaginário coletivo a ponto de se consagrar como 

símbolo da nação, mesmo em regiões do país até então não 

identificadas com o samba.  

Para tanto, antes de iniciarmos a discussão acerca de 

como o samba se transformou em elemento de brasilidade, é 

importante pontuar algumas concepções sobre identidades, 

definidas por pesquisadores de relevância. Para Nercolini, “a 

identidade não é mais vista enquanto atributo adquirido 

naturalmente pelo sujeito por pertencer a determinada nação” 

(2006, p. 125). Contribuindo com essa discussão, Stuart Hall 

afirma que não nascemos com uma identidade, mas que estas 

são formadas e transformadas no interior das representações. 

De acordo com os autores, os grupos sociais podem construir 

identidades múltiplas, atreladas à realidade em que se inserem, 

readequando e ressegnificando elementos culturais de acordo 

com suas demandas.  

As concepções elaboradas acerca das identidades 

ocupam condição de complexidade, pois envolvem a definição 

de traços e elementos que definem o comportamento de 

determinado povo. Tratando-se de identidade nacional, a 

complexidade aumenta, visto existir um entrelaçamento entre 

identidade e nação. Deste modo, consideramos pertinente 

esboçar alguns apontamentos sobre nação e nacionalismo, 

conceitos recentes, que demandam um olhar elucidativo e 

atento. Nas palavras de Benedict Anderson (1991, p. 22): 

 
Nação, nacionalidade e nacionalismo revelam-

se claramente difíceis de definir, e ainda mais 

de analisar. Contrastando com a enorme 

influência que o nacionalismo exerceu sobre o 

mundo moderno, a teorização plausível sobre o 

assunto é manifestamente escassa. 

 

As conceituações que buscam explicar o que é uma 

nação são discutidas por poucos autores e apresentam 

significados distintos (SALDANHA, 2007).  Na concepção de 
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Eric J. Hobsbawm, nação é “uma entidade social apenas 

quando relacionada a uma certa forma de Estado territorial 

moderno, o ‘Estado-Nação’, e não faz sentido discutir nação e 

nacionalidade fora desta relação” (HOBSBAWM, 1990, p. 19). 

Porém, outros autores possibilitam pensar a nação sem 

necessariamente atrelá-la a um Estado territorial. Guibernau, 

por exemplo, define nação como um “grupo humano 

consciente de formar uma comunidade, partilhando uma 

cultura comum, ligado a um território claramente demarcado, 

tendo um passado e um projeto comuns para o futuro, e 

exigindo o direito de se governar” (GUIBERNAU, 1997, p. 

110). Tal concepção também encontra-se na obra de Benedict 

Anderson (1991, p. 25): 

 
[...] nação é uma comunidade politicamente 

imaginada – e que é imaginada ao mesmo 

tempo como intrinsecamente limitada e 

soberana. [...] É imaginada porque até o os 

membros da mais pequena nação nunca 

conhecerão, nunca encontrarão e nunca ouvirão 

falar da maioria dos outros membros dessa 

mesma nação, mas, ainda assim, na mente de 

cada um existe a imagem de sua comunhão. 

 

Considerando as definições dos três autores em questão, 

podemos interpretar que, mesmo quando a nação está 

representada territorialmente por meio do Estado, o conceito é 

intricado. Segundo Stuart Hall (2002, p. 47): 

 
No mundo moderno, as culturas nacionais em 

que nascemos se constituem em uma das 

principais fontes de identidade cultural. Ao nos 

definirmos, algumas vezes dizemos que somos 

ingleses ou gauleses ou indianos ou jamaicanos. 

Obviamente, ao fazer isso, estamos falando de 

forma metafórica. Essas identidades não estão 

literalmente impressas em nossos genes. 

Entretanto, nós efetivamente pensamos nelas 
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como se fossem parte de nossa natureza 

essencial. 

 

Assim sendo, pode-se interpretar que uma nação existe 

apenas quando os indivíduos que a compõem se percebem e se 

consideram como integrantes dela. Evidenciamos tal 

aproximação quando os elementos eleitos para representar essa 

nação tornam-se símbolos de identificação para maioria da 

população. Ponderando acerca dos elementos constitutivos de 

uma nação, Saldanha diz (2007, p. 3): 

 
[...] compreender quais são as chaves de uma 

identidade nacional não é importante somente 

para se entender como essa nação é vista por 

aqueles que estão de fora, mas também é 

fundamental para se perceber quais são os 

vínculos que mantêm a nação unida. 

 

De acordo com as interpretações sobre nação e 

identidades elencadas até o momento, pode-se entender que a 

identidade nacional é fruto de uma construção, a partir da 

seleção de determinado elemento cultural presente no cotidiano 

da população com o objetivo de torná-lo símbolo 

representativo da nação, reforçada pela atuação dos meios de 

comunicação e expressão (WOODWARD, 2000, p. 8-9). 

Trata-se de um forte investimento emocional consolidar este 

determinado símbolo enquanto insígnia de nacionalidade. 

Conforme Hermano Viana (1995, p. 63): 

 
Os intelectuais da virada do século XIX 

olhavam com desprezo para as manifestações 

culturais como os ritmos pré-samba ou a 

feijoada que décadas depois seriam 

transformados em símbolos nacionais e motivo 

de orgulho e zelo preservacionista para o novo 

brasileiro. 

 



46 
 

Apoiados nas percepções pontuadas, apresentaremos 

alguns indicativos que tornaram o samba o gênero apresentado 

como expressão “mais nacional”, o símbolo de brasilidade a 

partir da segunda década do século XX, dentre todas as outras 

existentes em nosso país (SALDANHA, 2007, p. 4). 

Embora não seja a abordagem, é preciso expor que, no 

final do século XIX, a Abolição da escravidão trouxe ao 

cenário elementos culturais de matriz africana que compunham 

as realidades de diversos grupos culturais brasileiros. Euclides 

da Cunha, Silvio Romeiro e Nina Rodrigues foram os 

primeiros autores a refletir sobre a identidade do país, 

procurando interpretar de que maneira os substratos das 

culturas africanas interferiam na formação da identidade 

nacional do Brasil. Importante ressaltar que, sobre este período, 

Renato Ortiz chama a atenção (1994, p. 19-20): 

 
Neste momento torna-se corrente a afirmação 

de que o Brasil se constituiu através da fusão de 

três raças fundamentais: o branco, o negro e o 

índio. O quadro de interpretação social atribuía, 

porém à raça branca uma posição de 

superioridade na construção da civilização 

brasileira [...] Dentro desta perspectiva, o negro 

e o índio se apresentam como entraves ao 

processo civilizatório. 

 

A partir das palavras do autor, depreendemos que uma 

população composta por grande parcela de negros e índios era 

deficiente e entrave ao sucesso da civilização. Para tanto, a 

emergência de encontrar uma saída para o problema entrava 

em pauta. A possibilidade mais consistente para resolução do 

problema pautou-se na teoria do branqueamento: o mestiço 

deixaria de ser visto como sinônimo de atraso para o país e 

passaria a representar o cidadão brasileiro ideal. Silvane Silva 

desdobra esta argumentação (2011, p. 163): 
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Silvio Romeiro foi um dos principais ideólogos 

do branqueamento. Acreditava que a 

miscigenação produziria uma população mais 

clara, pois os brancos por serem considerados 

superiores, seriam os parceiros sexuais mais 

procurados e proveriam o branqueamento total 

da população brasileira [...] Além disso, a 

imigração europeia aceleraria ainda mais esse 

processo. 

 

O mestiço, até então apresentado como sinônimo de 

“deficiência” para o país, sujeito marcado pelos traços 

negativos do branco e do negro
25

 , a partir da ideologia do 

branqueamento tornou-se símbolo de nacionalidade. Segundo 

Roberto Ventura em Estilo Tropical, Silvio Romeiro elaborou 

os mitos da identidade nacional e os ideários da cultura 

brasileira fundamentados pela integração das raças, 

enaltecendo a figura do mestiço, reforçando a seguinte 

afirmação: “Somos um país mestiço, somos mestiços se não no 

sangue ao menos na alma” (VENTURA, 1991, p. 57). 

Contudo, Silvane Silva adverte: “apesar do elogio a 

mestiçagem, Silvio Romeiro não foi um defensor da igualdade 

entre os homens, ao contrário, esse pensador foi um fiel 

seguidor do determinismo racial” (2011, p. 164).  

Essa discussão aponta que o enaltecimento a 

mestiçagem não tinha como objetivo solucionar o problema do 

racismo. Os pensadores que elaboraram a teoria do 

branqueamento até buscavam transmitir esse discurso, porém, 

o intuito era suplantar o negro com o passar dos anos, 

idealizando que a imigração europeia tornasse o Brasil branco. 

Uma vez que a ideia de uma sociedade composta por negros 

era sinônimo de atraso, “esse mal”, o ser negro e todos os 

                                                           
25

 Maiores detalhes desta discussão ver: SILVA, Silvane. Racismo e 

Sexualidade nas representações de negras e mestiças no final do século XIX 

e início do XX. In: LOPES, Maria Aparecida de Oliveira (Orga.). História 

do negro no Brasil: escravidão, gênero, movimentos sociais e identidades. 

São José: Premier, 2011, p. 161-182. 
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elementos que remetessem às culturas de matrizes africanas e 

indígenas, necessitava ser extinto, como premissa para a 

civilização.  

As manifestações culturais enfatizadas como modelo 

ideal eram europeias, com alicerces das culturas de matriz 

africana sendo combatidos, desqualificados, por não seguirem 

os padrões eurocêntricos. A música que se propunha expor ao 

público era europeizada e, segundo Saldanha (2007, p. 5): 

 
Essa corrente predominou até o fim dos anos 10 

do século passado. Porém, neste momento, ela 

entra em choque com dois fatos insurgentes que 

mudam o panorama artístico do período: o 

movimento modernista e a indústria cultural. 

 

Importante destacar o modernismo como movimento 

artístico brasileiro que tem como marco inicial oficial a 

Semana de Arte Moderna de 1922. Teve atuação forte nas artes 

plásticas, literatura e música, almejando transformações no país 

a partir do campo cultural.  Na canção (assunto da presente 

narrativa) preconizava uma sistematização da produção 

nacional desprendida dos modelos formais europeus. Atuando 

dentro deste contexto, a indústria cultural passou a produzir 

registros de artistas brasileiros com maior frequência. 

Nercolini, aponta que (2006, p. 128): 

 
Além de brasileira e moderna, a arte precisaria 

ser social, isto é, dirigir-se ao povo brasileiro e 

levar em conta seus problemas. Subjaz neles 

uma visão de arte enquanto reflexo da realidade 

e instrumento de conscientização política. 

 

Pouco antes da Semana da Arte Moderna, uma 

gravação marcaria a música brasileira: “Pelo telefone”, 

composição de Donga e Mauro Almeida, de 1917, o primeiro 

samba gravado; canção feita por negros pobres. Nas palavras 

de Muniz Sodré (1998, p. 36-37): 
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O samba desenvolveu-se no Rio a partir de 

redutos negros (os baianos do bairro da Saúde e 

da Praça Onze), como já foi acentuado. Nas 

festas familiares, tocava-se e dançava-se o 

samba em seus diversos estilos, para o 

divertimento dos presentes. E através dos 

ranchos – que se constituíam e se ensaiavam 

naquelas casas – o samba experimentava o seu 

contato com a sociedade global (branca). Não é 

exagero falar-se de experiências, de táticas, 

com recuos e avanços, quando se considera 

que, desde o final do século XIX, o samba já se 

infiltrava na sociedade branca sob os nomes de 

tango, polca, marcha [...].  

 

Observa-se que, embora “Pelo Telefone” tenha sido 

gravada, manifestações artísticas como esta, por possuírem 

uma origem de matriz africana, eram consideradas inferiores. 

Assim sendo, para conquistar um mercado maior necessitava-

se adaptar tais produções com elementos estrangeiros. Essa 

afirmação encontra-se evidenciada na obra História Social da 

Música Popular Brasileira (TINHORÃO, 1998, p. 280): 

 
A música dos “nossos negros” ou do “nosso 

povo” – como então as classes mais altas 

diziam – valia pelo exotismo, pelo cultivo dos 

“ritmos bárbaros”, que se recebia como 

“novidade”, já que os norte-americanos também 

assim o faziam em relação às camadas baixas, 

igualmente com predominância de negros, em 

seu país. Para se tornarem aceitáveis, portanto, 

bastava que esses artistas saídos das classes 

baixas brasileiras admitissem tornar-se um 

pouco mais parecidos com o seu equivalente 

nos Estados Unidos, isto é, que abandonassem 

os trajes de caboclos nordestinos do tempo do 

Grupo de Caxangá, vestissem smokings e, de 

vez em quando, trocassem a flauta pelo 

saxofone, o cavaquinho pelo banjo e o pandeiro 
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pela bateria do jazz-band, passando a tocar um 

“foxtrotezinho para variar”. 

 

Neste período, de acordo com José Ramos Tinhorão, 

expandiram-se as emissoras de rádio no Brasil. No ano de 1923 

foram fundadas as duas primeiras, número que aumentou “aos 

poucos, até que na década de 30 temos o grande boom da 

rádio-difusão brasileira” (SALDANHA, 2007, p. 8). Ao 

analisar dados do IBGE, Mirella Carvalho d’ Elia, traz em seu 

trabalho informações sobre essa expansão (2004, p. 27): 

 
As mudanças tecnológicas na década de 1930, 

como a introdução dos rádios de válvula, 

impulsionaram o crescimento do público 

ouvinte e ampliaram o número de estações. Em 

1937, mais da metade das 63 estações de rádio 

havia sido instalada nos três anos precedentes. 

A expansão acelerada persiste na década 

seguinte, alcançando 11 estações, sendo que 

58% das novas emissoras foram criadas entre 

1936 e 1945. A capital paulista e outras cidades 

do interior de São Paulo abrigavam 45% das 

estações brasileiras. 

 

 Em 1936, no Rio de Janeiro, surgiu a Rádio Nacional 

(GUIMARÃES, 1998, p. 55-58), sendo os fundamentos 

culturais deste estado transmitidos à população brasileira, e 

assim, o samba começou a ser difundido para o restante do 

país, conforme argumenta a autora Maria Eduarda Araújo 

Guimarães (1998, p. 55): 

  
O rádio será o grande responsável por essa 

“assimilação” do samba como música 

representante da “brasilidade” e entre o grande 

número de estações que havia no período, 

cumpre destacar o papel fundamental da Rádio 

Nacional do Rio de Janeiro. 

A Rádio Nacional foi um dos principais meios de 

divulgação do samba, transformando-o em símbolo de 
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brasilidade e integração nacional entre os anos de 1930 e 1940. 

Guimarães afirma que “o samba, o carnaval e o futebol, estão 

no imaginário popular do país e são nessas imagens que o país 

se reconhece mais do que nos símbolos cívicos ou nos heróis 

nacionais” (1998, p. 5). De acordo com a argumentação da 

autora, somado ao contexto da época, é possível considerarmos 

que estes três elementos formavam uma espécie de ligação 

entre as diferentes classes sociais.  

Embora o samba tenha se consolidado como símbolo de 

representação da identidade nacional, o preconceito não 

diminuiu, uma vez que as marcas da origem africana dos 

sujeitos estavam presentes no ritmo, no corpo, nas vivências 

culturais. Para modificar esta realidade, fazia-se necessário 

tornar o samba uma música nacional (GUIMARÃES, 1998, p. 

90), “refiná-lo”, “aproximá-lo” dos ritmos musicais 

internacionais. Noel Rosa, um músico branco e de classe 

média, certamente é considerado emblemático na 

transformação do samba. Segundo Marcos Napolitano e Maria 

Clara Wasserman (2000, p. 171): 

 
Junto com Noel Rosa, João de Barro, Henrique 

Britto, Álvaro Miranda Ribeiro, formava o 

Bando dos Tangarás, desde 1928. Em 1929, ao 

gravar Na Pavuna, o Bando dos Tangarás 

introduziu a batucada no samba gravado. Os 

instrumentos de percussão até então não faziam 

parte do samba gravado, até porque a captação 

dos instrumentos de percussão ficava muito 

prejudicada no sistema de gravação mecânica. 

Influenciado por Na Pavuna Noel se converte 

de uma vez à linguagem do samba, compondo 

Eu vou pra Vila. 

 

Respaldando as palavras do autor, a socióloga Maria 

Eduarda Araújo Guimarães explica (1998, p. 66): 

  
[...] a transformação de um som, o som negro 

do samba, passa por um “filtro” da 
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modernidade, com a incorporação de elementos 

distintos e que resultará na transformação desse 

som de um “som negro” em um “som 

cosmopolita” que não mais será uma referência 

da cultura nacional cuja gênese se encontrava 

nas senzalas. Esse processo será a 

“desafricanização” do samba até a sua completa 

descaracterização, com a transformação daquilo 

que lhe era mais peculiar e distintivo de sua 

gênese no mundo da cultura negra e mestiça: o 

ritmo. 

 

O jazz, quando chegou ao Brasil, adicionou novos 

componentes no samba nacional, transformando-o em um 

produto hibridizado, no final dos anos de 1950 nomeado como 

bossa nova, gênero que anos mais tarde definiu a música 

produzida por Noel Rosa e seus companheiros na década de 

1930. Importante destacar que o jazz é um ritmo negro norte-

americano, contudo, não chegou ao país com essa 

identificação. Surgiu como um som que a classe média 

brasileira adotou de uma geração em que brancos também já 

estavam cantando jazz. Para José Adriano Fenerick: “o jazz nos 

chega como símbolo da modernidade, de novos tempos” (2005, 

p. 46). Na interpretação de Maria Eduarda Araújo Guimarães, o 

que se destacava não era “a qualidade ‘negra’ do som, mas a 

sua estrutura rítmica e melódica” (1998, p. 67).  

Outro nome destacado neste processo de transformação 

do samba em emblema de nacionalidade é o de Ary Barroso, 

sendo sua composição Aquarela do Brasil
26

 considerada o 

samba-canção de maior reconhecimento como representação 

do Brasil “brasileiro”. Essa canção é avaliada como um marco 

para a cultura brasileira, um dos símbolos mais consistentes de 

identidade nacional relacionado à música. Nas palavras de 

Guimarães (1998, p. 59): 

 

                                                           
26

 Composta por Ary Barroso e gravada por Francisco Alves em 1939. 
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Sambas como “Aquarela do Brasil”, criaram 

com tal força uma imagem de Brasil que não é 

exagero falar que sua representatividade e 

poder de identificação com a nação brasileira é 

mais intensa do que o próprio hino nacional, de 

tal forma que podemos dizer que “Aquarela...” 

é o hino nacional “de fato” enquanto que a 

composição de Osório Duque Estrada é o hino 

de direito. 

 

Também cabe indicar que Aquarela do Brasil, em 

novembro de 1997, foi eleita pela Academia Brasileira de 

Letras a música mais importante do século, enunciada “a 

música do século”. A votação ocorreu com júri composto por 

13 pessoas, críticos e pesquisadores da música popular 

brasileira (MPB)
27

 . Embora a proposta da presente narrativa 

não seja analisar detalhadamente versos desta canção, segue a 

letra composta por Ary Barroso. Em seguida, destacamos 

pontos relevantes que elucidam a discussão acerca da 

transformação do samba em símbolo de identidade nacional. 
Brasil/Meu Brasil brasileiro/Um Mulato 

inzoneiro/Vou cantar-te nos meus versos/O 

Brasil o samba que dá/Bamboleio que faz 

gingar/Brasil meu amor/Terra de Nosso 

Senhor/Abre cortina do passado/Tira a mãe 

preta do cerrado/Bota o rei Congo no 

congado/Canta de novo o Trovador/A 

merencória luz da lua/Toda a canção do seu 

amor/Quero ver essa dona caminhando/Pelos 

salões arrastando/Com seu vestido 

rendado/Esse coqueiro que dá coco/Onde 

amarro minha rede/Nas noites claras de luar/Oi, 

esse Brasil lindo e trigueiro/É o meu Brasil 

brasileiro/Terra de samba e pandeiro/Brasil, 

terra boa e gostosa/A morena sestrosa/De olhar 

indiferente/Brasil, samba que dá/Para o mundo 
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 Essas informações encontram-se presentes no jornal Folha de São Paulo 

do dia 22 de novembro de 1997, p. 4-7. 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1997/11/22/21 
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admirar/O Brasil do meu amor/Terra de Nosso 

Senhor (Ary Barroso, 1939). 

 

Encontramos nesta canção um Brasil representado 

como “o mulato inzoneiro” que, se considerarmos a semântica, 

significa o mestiço esperto, a mestiçagem percebida à maneira 

de Gilberto Freyre, em Casa Grande & Senzala, cantada na 

música como algo positivo. Admite-se, ao mestiço, papel de 

destaque na constituição social do país, “o acesso a uma 

cidadania que não é completa é apenas uma cidadania lúdica
28

 

”(GUIMARÃES, 1998, p. 59).  

Procede também destacar o verso “esse Brasil lindo e 

trigueiro”. A possível interpretação que esta frase nos oferece 

remonta a um Brasil “belo” por ser mestiço, escurecido. Em 

seguida, completando o sentido provável que se deseja 

apresentar: “é o meu Brasil brasileiro”, enquanto afirmação de 

que o povo brasileiro é mestiço e que transformou o espaço 

territorial do país na terra do samba, um local prazeroso e 

harmonioso para se viver. Essa argumentação apresenta-se 

novamente nas expressões “terra boa e gostosa” e “terra de 

nosso Senhor”. Este último verso apresenta-se de maneira 

bastante capciosa, pois a intenção é indicar que o brasileiro é 

um povo cristão, praticante da religiosidade inserida pelos 

europeus. A imagem endossada era de que, mesmo o Brasil 

sendo a terra do samba, a religião predominante era de natureza 

cristã. 

                                                           
28

 Guimarães utiliza este termo considerando a explicação de Elisa Larkin 

do Nascimento. A expressão “cidadania lúdica” foi utilizada pela vereadora 

Jurema Batista para definir a redução da cidadania das populações negras e 

mestiças a uma identidade que se refere apenas aos campos do esporte, do 

ritmo, do carnaval e da culinária, ficando os afro-brasileiros, enquanto 

coletividade, subliminarmente excluídos da esfera política, econômica, 

tecnológica, enfim, da cidadania produtiva e do protagonismo social. 

BATISTA, Jurema. Herança histórico cultural e identidade afro-brasileira. 

XX REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA. 

S/D. 
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Como elencado acima, o intuito não era construir uma 

análise esmiuçada de todo o corpo da canção, mas destacar os 

versos que indicam o samba como um produto transformado 

em símbolo de identidade nacional. O objetivo de tornar o 

samba a música nacional, enaltecendo a mestiçagem, estava 

para além das alterações da cadência, apresentando-se também 

com intensidade nas palavras cantadas. Assim sendo, os versos 

mais emblemáticos da canção Aquarela do Brasil são: “Um 

mulato inzoneiro, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil 

brasileiro, terra de samba e pandeiro”. Tais expressões 

evidenciam que se tornar brasileiro implicava deixar de ser 

africano, cedendo espaço ao mestiço, nacional, fruto de uma 

mistura de todas as etnias/raças e culturas que compunham o 

país
29

. 

Vale mencionar que cada década do século XX no 

Brasil foi bastante incisiva, composta de grandes 

transformações de construção e desconstrução de símbolos e 

significados. José Adriano Fenerick argumenta que “o Brasil 

queria ser moderno, mas, queria ter tradição” (2005, p. 65). 

Deste modo, a sociedade deveria ser construída em base sólida, 

representativa dessa brasilidade. Durante os anos de 1930, até o 

final dos anos de 1940, as elites (SALDANHA, 2007, p. 10) se 

esforçaram para consolidar o samba como símbolo da 

identidade nacional, “desafricanizando” alguns elementos 

constitutivos do gênero. De acordo com Guimarães (1998, p. 

60):  
 

Não que houvesse um completo branqueamento 

do samba, mas a ideia de desafricanização é 

mais representativa do que ocorreu 

principalmente porque, o som se mantém 

estreitamente ligado ao som negro, não se 

                                                           
29

 Ver mais sobre essa discussão em GUIMARÃES, Maria Eduarda Araújo. 

Do Samba ao Rap: a música negra no Brasil. Tese (Doutorado em 

Sociologia) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas: 

UNICAMP, 1998, p. 60- 62 
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podendo atribuir a esse som nenhuma outra 

gênese que não a dos negros, mas é possível 

dizer que esse som não é mais o som dos 

africanos (que são os negros), mas é o som 

sincrético do Brasil [...] o samba passa ser 

“coisa nossa” e ao ser de todos não é de 

ninguém, deixa-se de lado a preocupação com a 

gênese para apenas ser enfatizado o fato de que 

o samba é a representação da alma do Brasil.  

 

 Na década de 1950 o samba já havia se tornado o 

principal símbolo da nação brasileira. Assim sendo, surgiu um 

novo projeto a ser implantado no país que, também interferiu 

no universo musical, uma vez que o campo da cultura
30

, 

mesmo que, de forma indireta é determinado pelos demais 

segmentos (político e econômico) que conduzem a sociedade. 

Entre 1950 e 1960 a preocupação era com o desenvolvimento 

econômico e social do Brasil, cujo objetivo principal era o de 

modernização, sair da condição de país agrário, para se tornar 

urbano e industrializado.  

Neste momento a questão racial, que por muito tempo 

esteve em evidência como um dos principais problemas 

relacionados ao atraso social do país, perdeu lugar para a 

questão do desenvolvimento econômico. Vigorava no período 

que intelectuais e políticos, nos anos de 1930 e 1940, haviam 

conseguido de forma aceitável responder à problemática racial, 

por meio da ideologia da “democracia racial” e da construção 

de uma identidade nacional mestiça. Em outras palavras, a 

resposta à pergunta “quem somos?”, foi considerada 

respondida, sendo a pergunta em pauta: “para onde vamos?”.  

A economia do país até 1950, predominantemente 

agrária, indicava padrões inversos ao que se propunha como 

moderno. Sendo assim, o objetivo de estabelecer uma 
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 Sobre o assunto ver: BURKE, Peter. O que é História Cultural? Tradução 

de Sergio Goes de Paula. – 2.ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2008, p. 32-43 
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identidade nacional para o Brasil, almejava também inserir o 

país no processo de internacionalização de produtos e para isso 

era necessário tornar-se uma nação industrializada.  

Como elencado acima, as transformações políticas e 

econômicas interferem diretamente no campo cultural, e de 

acordo com a concepção definida pelo historiador Peter Burke 

“não seria correto supor que, digamos os romances e as 

pinturas sejam sempre desinteressados, livres de paixão ou de 

propaganda” (2008, p. 33). No universo musical, não é 

diferente, pois o conteúdo impresso, principalmente na letra da 

canção, é impregnado de significados relacionados ao contexto 

político e econômico do período em que foi produzido. No 

entendimento de Guimarães (1998, p. 68): 

 
A bossa nova, representando a produção 

cultural brasileira era, naquele momento, a 

resposta a ser dada sobre esse nosso atraso, 

pois, representava a possibilidade de uma 

música não “primária”, uma música que 

superara os estágios do “primitivo” e passara a 

ser uma música “industrializada”, onde não 

eram apenas os “batuques” que se faziam ouvir, 

mas sim uma refinada sonoridade 

internacionalizada, com elementos 

cosmopolitas agregados para a sua composição. 

 

Neste período se desenvolveu o gênero musical 

conhecido como bossa nova e também surgiu um importante 

ator social despontando de forma marcante no campo político, 

os universitários
31

. Entretanto, esse grupo de universitários era 

composto por jovens brancos, de classe média e alta, tendo 

como principal ocupação estudar. Sobretudo, não possuíam 

ligação com os grupos produtores das culturas populares, ao 

contrário do que havia acontecido com as gerações de décadas 
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 Ainda que as universidades existam no Brasil desde 1930, no Rio de 

Janeiro e em São Paulo, somente nos anos de 1950 e 1960, o ensino 

superior se expandiu. 
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anteriores que se definiam como “cultas” (NERCOLINI, 2006, 

p. 125-132). 

Embora, houvesse esse distanciamento dos 

universitários com a produção cultural das classes populares, 

Nercolini ressalta uma demanda positiva deste momento, 

dizendo que “este ambiente acadêmico, edificou uma 

efervescência criativa intensa, no teatro, no cinema, na poesia e 

na música” (2006, p. 127). O período era favorável à 

transformação do Brasil em uma nação mais justa, usando a 

arte como mote de mudança. Entretanto, o Regime Civil 

Militar de 1964 modificou o rumo deste projeto.  Nercolini 

argumenta (2006, p. 129): 

 
Com o advento da ditadura e todos os 

problemas consequentes, no seio da Bossa 

Nova operaram-se transformações. O conteúdo 

semântico passou a ter uma importância 

fundamental diante da realidade que o país 

passava a viver. A linguagem se tornou 

agressiva, abordando diretamente o problema 

do subdesenvolvimento ou, em tom de lamento, 

expondo as condições subumanas, sobretudo 

dos nordestinos e dos habitantes dos morros. 

 

Este acontecimento de ordem política gerou inúmeras 

transformações e movimentos sociais que divergiam 

ideologicamente e, por necessidade, uniram-se com o objetivo 

de combater o inimigo comum, a ditadura militar. O gênero 

musical que representava o Brasil, novamente sentia as 

mudanças e de bossa nova passou a ser MPB. 

 A bossa nova, gênero constituído há pouco tempo, com 

o trabalho de artistas que compunham canções discorrendo 

sobre as variedades culturais do país, sofria alterações. Um 

segundo grupo de artistas encontrava-se ligado aos Centros 
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Populares de Cultura da União Nacional dos Estudantes
32

. Os 

artistas da bossa nova defendiam a sofisticação musical, já o 

segundo grupo produzia canções semelhantes às primeiras 

manifestações musicais do início do século. Seus fundamentos 

se fundiram e, com o Regime Civil Militar de 1964, os dois 

movimentos se tornaram uma frente ampla cultural contra o 

regime militar (NERCOLINI, 2006), adotando a sigla MPB na 

sua bandeira de luta. 

A produção musical do país já havia sido chamada de 

música popular brasileira no início do século XX, porém não 

definia nenhum movimento ou grupo de artistas. Em 1945, 

Oneyda Alvarenga, em seu livro Música Popular Brasileira, 

relacionou o termo a manifestações populares. Depois de duas 

décadas seria concebida como uma produção cultural portadora 

de conteúdos de relevância política, cunhada sob a sigla MPB. 

Guimarães destaca (1998, p. 79):  

 
Chamada de “música de protesto”, que teve em 

Geraldo Vandré e sua composição Para não 

dizer que não falei das flores o seu emblema e 

cuja preocupação principal não estava no ritmo, 

mas sim, no conteúdo. As letras eram, mais 

uma vez, usadas como mecanismos de 

comunicação com o povo brasileiro e 

pretendiam transformar o país. 

Após o Regime Civil Militar de 1964, o gênero musical 

emblema do país foi a MPB, canções que apresentavam letras 

com conteúdo de protesto, não bastando responder a indagação 

“quem somos?”, mas também “para onde queremos ir?”. MPB 

então, pode ser definida como música engajada, pautada em 

críticas veementes ao modelo político do Brasil no período, ou, 
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 A União Nacional dos Estudantes (UNE) é a principal entidade estudantil 

brasileira que representa os estudantes do ensino superior e tem sede em 

São Paulo. A fundação oficial da UNE foi realizada a partir do II Congresso 

Nacional dos Estudantes, em 22 de dezembro de 1938. 
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que incitava o governo a responder perguntas do tipo “Que país 

é esse?”.  

O movimento musical chamado Tropicália tentou 

responder a tais questionamentos. Para este movimento, o 

Brasil era um país multiétnico e multicultural, que incorporou 

as transformações tecnológicas em suas produções fazendo 

referência a elementos culturais proeminentes do país. O 

tropicalismo transformou a MPB ampliando os ritmos, 

misturando os batuques negros com as guitarras do rok’n’roll, 

procurando falar de um Brasil autêntico, destacando os 

elementos étnicos diversificados existentes nas culturas 

brasileiras. Importante enfatizar que seus principais 

compositores eram negros. Argumenta Nercolini (2006, p. 

131): 

 
A Tropicália queria afirmar o próprio, mas não 

se fechando para o estrangeiro, e sim o 

devorando e transformando-o com crivos 

locais, reafirmando assim a identidade 

brasileira como diferenciada [...] tendo em vista 

a afirmação da brasilidade. Uma brasilidade, 

porém, não baseada no consenso, no ideário do 

“todos como um”, mas no dissenso de uma 

nação que são muitas, de um Brasil formado 

por culturas diversas, não mais querendo forçar 

uma igualdade utópica construída a partir de 

padrões que estabeleciam o “bem” a ser 

seguido e valorizado, demonizando o restante 

como cópia, lixo cultural, o não-Brasil. Uma 

brasilidade aberta e construída no diálogo e no 

embate, não fixa e imutável. 

 

Na década de 1970, a política do país continuava sob o 

domínio militar, as canções com letras engajadas e a produção 

tropicalista permaneciam. Entretanto, Caetano Veloso e 

Gilberto Gil, os principais representantes do tropicalismo, 

preocupavam-se com a “reafricanização” da música negra, que, 
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ao longo dessa discussão, vimos ter sido transformada e 

ressignificada como música nacional.  

Um acontecimento marcou o carnaval da Bahia, o Ilê 

Aiyê, um bloco diferente dos demais, formado apenas por 

negros e mestiços em 1974, desfilando pela primeira vez no 

ano de 1975. Era um bloco composto apenas por negros e 

mestiços, por exigência e não por contingência, determinação 

dos próprios criadores. Novamente fazendo menção à tese de 

doutorado de Guimarães, trabalho de extrema relevância para a 

construção dessa narrativa, a autora expõe (1998, p. 93): 

 
O contexto do surgimento do Ilê Aiyê é dado 

pelo próprio grupo e, segundo eles: “o Ilê nasce 

no interior de um terreiro de Candomblé, o Ilê 

Axé Jitolu. Historicamente o contexto em que o 

Ilê Aiyê foi criado faz parte de diferentes 

manifestações de protesto social na África, nas 

Américas, no Brasil e na Bahia. Em Salvador 

aumentam os Terreiros de Candomblé [...] e em 

1974 nasce o Ilê Aiyê, explicitando a questão 

étnica no processo de afirmação de uma 

identidade cultural, de origem africana, 

reconstruída [...] os objetivos do Ilê Aiyê é o 

encontro de pessoas que querem viver sua 

cultura, buscar suas raízes africanas, afirmar-se 

enquanto ser humano, ampliando a realização 

de suas potencialidades, assumindo um modo 

de vida diferente, com autoestima, dignidade e 

cidadania”. 

 

Analisando esse discurso do Ilê Aiyê, ponderamos uma 

possível interpretação com relação aos objetivos do bloco. A 

finalidade de sua formação estava além de um grupo 

carnavalesco, existindo uma ideologia política em todas as suas 

ações, em que as principais demandas constituíam: 

solidariedade entre os negros, respeito e valorização das 

religiosidades de matriz africana e reforço à autoestima dos 

negros. O Ilê Aiyê suscitou como emblema a reafirmação 

cultural de origem africana.  
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A formação do bloco, a partir da década de 1970, 

aponta para uma alteração com relação à postura de “ser 

negro”, demonstrando que os movimentos de resistência negra 

visavam expandir as culturas de matriz africana. A identidade a 

ser edificada não era mais a nacional, sendo objetivo fortalecer 

todos os elementos de ascendência negro-africana. 

Considerando a obra de Elisa Larkin do Nascimento, essa 

construção de identidade negra foi influenciada pelo 

movimento pan-africanista
33

, pautado na ideologia de uma 

ancestralidade comum, remetendo-se a uma África mítica, uma 

unidade homogênea e de base comum a todos os povos negros 

da diáspora (NASCIMENTO, 1981). Ou, ainda, na concepção 

de Hernandez (2008, p. 138): 

 
O Pan-africanismo pode ser explicado como um 

movimento político-ideológico centrado na 

noção de raça, a qual se torna primordial para 

unir aqueles que, a despeito de suas 

especificidades históricas, são assemelhados 

por sua origem humana e negra. 

 

Na prática, a acepção pautava-se na luta contra a 

discriminação e as populações de origem africana estavam 

convocadas a lutar. A ideia da existência de uma herança 

comum sugeria a possibilidade de “reafricanizar” o território 

que abrangesse uma população negra expressiva.  

As culturas afro-brasileiras expandiram-se pelos 

grandes centros urbanos e, através dos meios de comunicação e 
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 Foram os afro-americanos que começaram o pan-africanismo, sendo 

Alexander Crummel e Edward Wilmot, segundo Kwame Antony Appiah, os 

articuladores da ideologia, enquanto W. E. B. Du Bois lançou as bases 

intelectuais e práticas. Ver mais sobre o assunto em: APPIAH, Kwame 

Anthony. Na casa de meu pai: a África na filosofia da cultura. Tradução 

Vera Ribeiro; revisão da tradução Fernando Rosa Ribeiro. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 1997, p. 53. 
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expressão
34

 que, na década de 1970, já alcançavam circulação 

nacional, adentraram no interior do país. Artistas 

nacionalmente reconhecidos, como Maria Bethânia, Vinícius 

de Moraes, Edu Lobo, Carlos Lira, Martinho da Vila, Jorge 

Ben Jor, Leci Brandão, Gilberto Gil, João Nogueira e Clara 

Nunes, “ligados ao Candomblé e à Umbanda, divulgavam 

nacionalmente os nomes e as lendas dos orixás” (SILVA; 

AMARAL, 1996, p. 206) em suas canções. Entre os artistas 

mencionados, Clara Nunes apresentou com maior veemência as 

culturas de matriz africana a partir dos anos de 1970. A 

pesquisadora Rachel Rua Baptista Bakke ressalta (2007, p. 

109): 
[...] Clara Nunes foi aquela que mais frequente 

e explicitamente cantava músicas com temas 

ligados ao Candomblé e a Umbanda. A obra de 

Clara Nunes (seu repertório, sua performance 

em vídeos e shows, a personagem que criou 

para divulgar sua carreira, a própria forma que 

expôs, em revistas e jornais, suas experiências 

religiosas) é um exemplo paradigmático de 

como, via música, as religiões afro-brasileiras 

impregnaram a cultura nacional com seus 

valores, suas cores, seus orixás, seus ritmos. 

 

As palavras da antropóloga social oferecem a 

possibilidade de interpretarmos que Clara Nunes projetou sua 

carreira na trajetória e na história da canção brasileira, 

impulsionada pela direção a seguir para ser prodigiosa. Neste 

contexto, cabe destacamos a ênfase da Revista Veja (1975, p. 

122 -123, ed. 371) sobre o samba, quando já havia retornado ao 

mercado de sucesso: 
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 Ver sobre a fase populista da televisão (1964-1975), propaganda 

incentivando a compra de televisão, colocando-a como instrumento 

sinônimo de progresso: MATTOS, Sérgio. Um perfil da TV Brasileira: 40 

anos de história 1950/1990. Salvador: Associação Brasileira de Agências de 

Propaganda/ Capítulo Bahia: A tarde, 1990. 
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O samba amargou uma volta à segunda divisão, 

na época da bossa nova. Foi redescoberto pelos 

compositores da zona sul no meio dos anos 60, 

em sucessivas noitadas da gafieira Estudantina, 

e do restaurante Zicartola, ambos no centro do 

Rio, com seu denso ambiente transportado para 

o palco [...] hoje encontra-se instalado na linha 

de frente das paradas de sucessos, em 

incontáveis casas noturnas paulistas e copiosas 

rodas de sambas dos clubes e churrascarias 

cariocas. Mas, será o povo, na verdade, titular 

dessa rendosa jogada? 

 

A Revista Veja começou o texto narrando uma pequena 

história sobre o período e o motivo pelo qual o samba esteve 

em baixa e, em seguida, descreveu a trajetória até a volta às 

paradas de sucesso. Analisando esse trecho da matéria da 

revista, encontramos na última frase um questionamento 

capcioso. Veja, para descaracterizar a relação do samba com o 

povo, questiona o seu leitor depois de já ter dado a resposta que 

gostaria de evidenciar.  

Em outro fragmento da mesma matéria, a revista afirma 

que o samba conquistou maiores áreas quando mencionou 

ligação com a corrente da música intelectualizada. Outra vez, 

silencia-se ao fato de que existiam, neste panorama, vários 

cantores e compositores negros engajados nesta luta. Veja 

pretendia mostrar aos seus assinantes de classe média que este 

samba consumido nos anos de 1970, podia até ter emergido dos 

segmentos populares, porém distanciou-se do negro e do pobre.  

O discurso da revista compõe o que Liv Sovik explica em Aqui 

Ninguém é Branco (2009, p. 18): 

 
[...] é na cultura dos meios de comunicação que 

encontramos, não simplesmente uma 

explicação do que todo mundo pensa, mas 

propostas emergentes, novas verdades às quais 

se pede adesão [...] impulsionando e 

naturalizando por uma inércia secular de 
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supervalorização do branco. É de baixo e de 

cima que se plasma a hierarquia social do país 

[...] a supervalorização do branco é um 

fenômeno mundial, com particular vigência em 

lugares que foram colonizados por europeus 

que implantaram a escravidão. 

 

Este extenso panorama construído sobre o início do 

século XX até os anos de 1970, pontuando acontecimentos 

acerca de como emergiu o samba, objetivou percorrer um 

caminho que apresentasse as principais transformações sofridas 

por este gênero musical até tornar-se insígnia de identidade 

nacional, não esquecendo de mencionar movimentos musicais 

importantes para o mote gerador desta pesquisa, o trabalho 

artístico da cantora Clara Nunes.  

Neste momento da abordagem, acreditamos 

desnecessário fazer uma descrição densa da vida e da obra da 

cantora, pois esta discussão será apresentada minunciosamente 

no capítulo II. Aqui elaboramos uma interpretação possível, 

esboçando pontos relevantes acerca da trajetória da música 

brasileira, proporcionando compreender historicamente o 

fenômeno musical Clara Nunes. 

2.2 OS ANOS DE 1970: O CONSUMO COMO SINÔNIMO 

DE FELICIDADE 

Como já ressaltado anteriormente, acontecimentos 

políticos e econômicos dos anos de 1970 transformaram 

intensamente as relações sociais e elementos considerados 

representativos da identidade nacional do período também 

sofreram vultosas modificações. Uma grande parcela da 

população brasileira passou a ter acesso aos veículos de 

informação visual: televisão, jornais e revistas, com grande 

variação de conteúdo. Neste contexto, a historiadora Carla 

Luciana Silva, parafraseando Gramsci, argumenta (2006, p. 

230):  
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Os jornais são os mais eficientes partidos 

políticos, eles chegam onde o discurso 

estritamente partidário não alcança. Eles portam 

os ideais de uma fração de classe, mas não o 

fazem como se isso fosse um ato político. 

Possuem um forte apelo que é ser o portador da 

notícia, da informação.   

 

De acordo com a autora, os veículos de informação são 

exímios formadores de opinião, agindo como educadores 

sociais sobre as transformações do mundo e do país, 

direcionando a interpretação do público, viabilizando, de certa 

forma, edificar uma mentalidade coletiva. Contudo, o discurso 

oficial da maioria das empresas de comunicação é o da 

neutralidade, da imparcialidade das informações. 

Estudos de Theodor Adorno e Max Horkheimer, 

filósofos alemães que, na década de 1940, elaboraram uma 

discussão densa sobre a cultura industrializada, definem em 

poucas palavras que “filmes, rádio, semanários, constituem um 

sistema. Cada setor se harmoniza em si e todos entre si” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2002, p. 7), adaptando seus 

produtos para o consumo das massas e determinando o próprio 

consumo.  

A indústria cultural, na acepção de Adorno e 

Horkheimer, consiste em adaptar toda a produção cultural de 

expressão e comunicação de modo que estas assumam padrões 

comerciais, facilitando sua reprodução. Dessa forma, a 

produção televisiva, jornalística e musical, atende aos 

interesses de um mercado que, conectado à indústria cultural, 

pode ser chamado de comunicação de massa.  

A indústria cultural consolidou-se no Brasil aos modos 

nacionais, característica de um país que se pretendia moderno. 

A vivência dos indivíduos começou a ser mediada por práticas 

sociais constantemente observadas e reformuladas, atendendo 

preceitos de informações que se renovavam diariamente. Sobre 

esta argumentação, Anthony Giddens ressalta (1991, p. 28):  
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As organizações modernas são capazes de 

conectar o local e o global de formas que 

seriam impensáveis em sociedades mais 

tradicionais, e assim fazendo, afetam 

rotineiramente a vida de milhões de pessoas.  

 

Na visão do autor, a sociedade moderna edificou-se no 

desencaixe dos sistemas sociais, implicando o deslocamento 

dos mais diversos tipos de relações sociais e contextos locais 

de interação que, por meio dos veículos de comunicação e 

expressão, atuam em uma velocidade sem controle, alterando 

as concepções de tempo e espaço anteriormente definidas. No 

entanto, Giddens adverte sobre a existência das continuidades 

entre o tradicional e o moderno, pois estes não formam um 

todo a parte, estando em algum momento conectados 

(GIDDENS, 1991, p. 14). Neste sentido, compete ao 

historiador interpretar essa problemática. 

Torna-se um pouco mais complexa essa discussão se 

considerarmos a discussão de Hobsbawm e Ranger a respeito 

das tradições, compreendidas como um conjunto de práticas 

normalmente reguladas por regras implícitas ou abertamente 

aceitas, de natureza ritual ou simbólica, que visam inculcar 

certos valores e normas de comportamento através da 

repetição. Na compreensão dos autores, as tradições são 

inventadas, buscando estabelecer continuidade com um 

passado histórico apropriado, muitas vezes símbolo de conflito. 

Para a historiografia, rupturas bruscas são quase 

inexistentes, considerando-se que as mudanças ocorrem a partir 

de processos de transição entre um período e outro. A 

interpretação sobre tradição construída por Hobsbawm e 

Ranger importa, neste trabalho em especial, tendo em vista que 

os anos de 1970 tornou-se a década de mudança no Brasil no 

âmbito político, econômico e cultural. As relações sociais 

foram transformadas com intensidade, guiadas pelos 

fundamentos da modernidade.  
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Os estudos de Hobsbawm e Ranger desconstroem a 

concepção de tradição como algo natural e fixo, colocando de 

forma evidente que o tradicional e o moderno são conduzidos 

por um fio de continuidade. Neste sentido, cabe pensarmos que 

as mudanças dos anos de 1970 no Brasil romperam 

paradigmas, porém, obedecendo uma lógica de transição, 

mesmo porque a disparidade socioeconômica brasileira estava 

intimamente relacionada a esse processo. Exemplo fidedigno é 

o caso da televisão, elemento fundamental deste período de 

transformação, “primeiro a introdução da televisão na cidade 

de São Paulo, (1950), seguindo sua expansão para outros 

locais: Rio de Janeiro (1951), Belo Horizonte (1955), Porto 

Alegre (1959)” (ORTIZ, 1994, p. 43). Renato Ortiz ainda 

argumenta (1994, p. 47): 

 
Existiam somente alguns canais e a produção e 

a distribuição televisiva (resumida ao eixo Rio-

São Paulo) possuía um caráter marcadamente 

regional. Não havia um sistema de redes, os 

problemas técnicos eram consideráveis. E o 

videoteipe, introduzido em 1959 – o que 

permitiu uma expansão limitada da teledifusão 

para algumas capitais – só começa a ser 

utilizado mais tarde [...]. 

 

Outro aspecto importante relaciona-se ao baixo poder 

aquisitivo da população brasileira. Os aparelhos de televisão da 

década de 1950, importados, custavam preços altíssimos, 

constituindo portanto, um bem de consumo ainda restrito. 

Devemos ainda considerar que o hábito de assistir televisão era 

irregular nos primeiros anos de sua existência no Brasil, visto 

que a própria ideia de telespectador estava em construção. Em 

“1954, o número de aparelhos desligados atinge de 50% a 90% 

nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, em 1959, no Rio de 

Janeiro, somente 7% da chamada classe C via televisão” 

(ORTIZ, 1994, p. 48).  
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 Assim como a televisão não tinha um público formado, 

os impressos semanais, embora tenham chegado ao Brasil 

anteriormente, ainda precisavam atuar mais fortemente para 

solidificar um número de consumidores permanente. As 

décadas de 1950 e 1960 foram momento de implantação dos 

meios de comunicação e expressão e, também, da construção 

do leitor e do telespectador, objetivo consolidado nos anos de 

1970 e início dos de 1980.  

Apenas na década de 1970 a população brasileira 

incorporou o hábito diário de assistir televisão e, de acordo 

com Ortiz, a telenovela ocupou papel de destaque, 

considerando que sua apresentação era realizada em capítulos 

veiculados diariamente no mesmo horário (ORTIZ, 1994, p. 

113-148). As telenovelas atendem a uma das lógicas da 

indústria cultural definidas por Adorno e Horkheimer (2004, p. 

34): 
Priva seus consumidores do que continuamente 

lhes promete. O assalto ao prazer que a ação e a 

apresentação emitem é indefinidamente 

prolongado: a promessa a que na realidade o 

espetáculo se reduz, malignamente significa 

que não chega ao quid
35

, que o hospede há de 

se contentar com leitura do menu. Ao desejo 

suscitado por todos os nomes e imagens 

esplêndidos serve-se, em suma, apenas um 

elogio da opaca rotina da qual se queira 

escapar.  

 

Sintetizando, a indústria cultural utiliza um método 

simples, mas eficiente, para cativar o consumidor, aguçando a 

curiosidade do público e, neste caso, a telenovela é o exemplo 

mais evidente, pois termina seus capítulos diários com uma 

cena - o ato mais esperado -, cujo desfecho será apresentado 

apenas no próximo capítulo, sucessivamente, até o final do 

enredo. Esse artifício torna-se mais explícito no caso das 
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 Expressão que significa “tudo sobre tudo”, imediatamente. 
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telenovelas, porém programas de outros gêneros também se 

utilizam de técnicas semelhantes. 

 A revista, produto em crescimento entre 1950 e 1960, 

nos anos de 1970 passou a circular em maior escala, 

consequência das técnicas mais elaboradas de produção que 

chegaram ao país
36

, proporcionando lucros consideráveis às 

empresas especializadas no ramo. A Editora Abril é o exemplo 

de maior expressão, responsável pela produção de revistas de 

circulação nacional, tais como: Capricho, Quatro Rodas, 

Claudia, Manequim, Boa Forma e Veja. Renato Ortiz afirma 

que esta empresa dominava o mercado de revistas no período 

(1994, p. 123).  

A partir de 1970, a Editora Abril consolidou e expandiu 

sua diversificação, atendendo a um público amplo, guiado pela 

lógica da segmentação (classe, gênero, geração), buscando, 

desta maneira, acatar o interesse de leitores das classes A e B e, 

em menor escala, da classe C em ascensão, consequência do 

processo de industrialização. 

Televisão e revista trabalharam de forma conjunta, mas 

atuando de modo diferente. Para Maria Celeste Mira (1997), 

uma diferença indispensável entre os dois bens de consumo 

define-se por ser a televisão um meio de comunicação que 

necessita investimentos mais elevados, tornando-se mais 

massiva, pelo menos até o início da década de 1980; já a 

revista é direcionada a um público específico, sendo pensada 

nos anos de 1970 de maneira segmentada, considerando as 

peculiaridades das diferentes esferas sociais. 

Estes pontos preponderantes oferecem uma explicação 

plausível sobre os artifícios utilizados pelos veículos de 

comunicação e expressão para atender interesses culturais de 

todas as classes sociais, uma vez que “a presença de uma 

realidade socioeconômica reestrutura na década de 1970 os 

                                                           
36

 Para uma discussão mais detalhada sobre o assunto, ver o capítulo 2 da 

tese de doutorado de MIRA, 1997. 
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parâmetros do panorama cultural: a consolidação de um 

mercado de bens culturais” (ORTIZ, 1994, p. 16). Partindo 

deste contexto, justificamos a afirmação presente neste 

subtítulo “1970: o consumo como sinônimo de felicidade”; 

tendo como principal referência Edgar Morin (2005, p. 13): 

 
Começa a segunda industrialização: a que se 

processa nas imagens e nos sonhos. A segunda 

colonização, não mais horizontal, mas dessa 

vez vertical, penetra na grande reserva que é a 

alma humana [...] a segunda industrialização, 

que passa a ser a industrialização do espírito, e 

a segunda colonização que passa a dizer 

respeito à alma progridem no decorrer do 

século XX. Através dela, opera-se esse 

processo ininterrupto da técnica, não mais 

unicamente voltado a organização exterior, mas 

penetrando no domínio interior do homem e aí 

derramando mercadorias culturais.  

 

O mundo de diversidades oferecido pela indústria 

cultural nos anos de 1970 expandiu, penetrando intimamente 

na vida cotidiana dos indivíduos, “no lar, no casal, na família, 

na casa, no automóvel, nas férias” (MORIN, 2005, p. 7). A 

existência humana a partir de então passou a ser mediada pelo 

cinema, televisão, revistas e mercado musical. Dentro deste 

contexto, a publicidade ocupou um papel de extrema 

importância, crescendo no país junto com a modernização dos 

meios de comunicação. As propagandas, através de 

mecanismos que cativam a atenção do telespectador, geram a 

memorização e o convencimento; conduzindo o indivíduo a 

desejar o produto anunciado. Livros e jornais, bens culturais 

que antecedem o período em questão, já eram mercadorias, 

porém, a cultura e a vida privada, até o momento, não tinham 

entrado com tanta intensidade no circuito comercial e industrial 

(MORIN, 2005). 

Cabe ressaltar que as práticas culturais compostas por 

símbolos, imagem, mitos e regras que adentram profundamente 
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o íntimo dos indivíduos, orientam os instintos, guiam as 

emoções. Sabendo disso, a indústria cultural procura elaborar 

produtos de acordo com elementos culturais e práticas 

cotidianas de vários segmentos sociais para atingir uma grande 

parcela de consumidores. A propaganda fundamenta-se pelo 

discurso da individualização, porém, homogeneizante, 

construída a partir de um denominador comum capaz de 

conectar as diferentes classes sociais, obedecendo às lógicas de 

consumo.  

O “sincretismo é a palavra mais apta para traduzir a 

tendência a homogeneizar sob um denominador comum a 

diversidade dos conteúdos”, segundo Edgar Morin (2005, p. 

36). Avançando na discussão, a indústria cultural não produz 

apenas um objeto para o sujeito, mas também e, com grande 

intensidade, produz um sujeito para o objeto. A publicidade é o 

principal mecanismo responsável por esta lógica de mercado, 

promovendo o desejo de consumir, das mais diversas formas, 

intensificando o anseio de posse sobre o objeto. Diante dessa 

situação, Morin compreende que, para os marxistas, a cultura 

de massa era o novo ópio do povo (2005, p. 17). 

Voltando para Adorno e Horkheimer, “a particularidade 

do ‘eu’ é um produto patenteado [...] a pseudo-individualidade 

é a premissa do controle e da neutralização” (2002, p. 56). 

Contudo, a individualidade colocada pela indústria cultural não 

existe, seguindo um modelo de abrangência dita universal, 

impondo regras de padronização presentes em todos os seus 

veículos de informação (rádio, televisão, jornais e revistas), 

apresentados em conteúdos variados. O intuito é construir o 

“homem médio ideal, esforçando-se então para tentar satisfazer 

uma gama de interesses, porém a retórica é a mesma” (2005, p. 

36). 

Este “homem médio ideal”, definido por Edgar Morin, 

construído pela indústria cultural tem a sua felicidade 

determinada pelo consumo. A sociedade industrial pode ser 

considerada espaço integrador das partes diferenciadas, “[...] a 
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sociedade de massa traz a população de fora para dentro da 

sociedade” (ORTIZ, 1994, p. 49). Dentro deste contexto, pode-

se argumentar que com a indústria cultural colocou-se em 

prática o projeto de modernidade para o Brasil, suscitando a 

emergência de uma identificação do que é “ser brasileiro”. 

Fazia-se necessário eleger um conjunto de símbolos 

definidores do povo brasileiro, unido por elementos culturais 

em comum, como foi o caso da transformação do samba, 

apresentada anteriormente.  

Procuramos, nestas linhas que se enredaram, versar 

sobre pontos preponderantes para uma explicação plausível 

sobre as técnicas utilizadas pelos veículos de comunicação e 

expressão para atender interesses culturais de todas as classes 

sociais. O intuito da indústria cultural no Brasil é 

multifacetado: induzir o indivíduo ao consumo, disseminando a 

ideia de felicidade proporcionada pelo consumo e, conectando-

se a esta lógica, a construção da nacionalidade, criada pelo 

mercado de bens simbólicos. Este projeto foi posto em prática 

e desenvolveu-se de maneira positiva, indicando que a 

narrativa elaborada por jornais, revistas, rádio e televisão, não 

atuava separadamente, mas conjunta. 

A instabilidade edificada pela modernidade (BERMAN, 

1986), disseminada pela indústria cultural é importante para 

compreendermos as mudanças ocorridas nas revistas, na 

televisão e no rádio a respeito da representação das culturas de 

matriz africana. Em um passado recente, os fundamentos 

culturais pautados por códigos culturais africanos eram 

representados como estereótipos, reforçando a ideia de ser 

negro como sinônimo de aspecto negativo, marginalizado pela 

sociedade do início do século XX e tendo nas marcas do corpo 

e da memória vivências de um passado escravista. 

2.3 A INDÚSTRIA CULTURAL E O NEGRO: 

“RACISMO, A NOVA ATRAÇÃO” 
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Com as transformações iniciadas a partir dos anos de 

1960 e consolidadas na década de 1970, a forma como os 

afrodescendentes passaram a ser representados sofreu 

alterações. Exemplo verosímil que demostra essa mudança, 

tanto na televisão como na revista, foi a matéria lançada pela 

Veja na seção Rádio e TV, em maio de 1969, sobre a novela 

“Vidas em Conflito”, exibida pela TV Excelsior. A trama da 

novela girava em torno do casal de namorados Débora, 

protagonizada por Leila Diniz e Rodney, protagonizado por 

Zózimo Bulbul. Importa destacar que este foi o primeiro ator 

negro a ocupar o papel de protagonista em uma telenovela. 

Este casal de namorados, parte do núcleo principal da 

novela de Teixeira Filho, apresentava-se bem diferente dos 

casais que o público estava acostumado ver na televisão: 

Débora (Leila Diniz) era uma moça branca, Rodney (Zózimo 

Bulbul) era um rapaz negro. A Revista Veja, com o intuito de 

chamar a atenção de seu leitor, trouxe, ocupando metade da 

página, uma fotografia do casal abraçado, retratando meio 

corpo, com os jovens despidos, seguida da legenda: “Um novo 

tipo de conflito e sensação para comover e excitar os 

telespectadores” (Veja, 1969, p. 54, ed. 37). Na sequência, 

expomos a imagem presente na reportagem da revista. 



75 

 

Imagem 2 - Zózimo Bulbul e Leila Diniz abraçados. 

 
Fonte: Revista Veja, ed. nº 37, 1969, p. 54. 

 

O título da matéria Racismo, a nova atração
37

 é uma 

afirmação polêmica. No início do assunto, a Revista Veja 

questiona o leitor com duas perguntas: Racismo ou moralismo? 

Qual o assunto mais escandaloso e atraente para o público 

brasileiro de televisão?  Essas duas frases definem de forma 

alusiva o posicionamento do periódico acerca da novela. Veja 

interpreta que o relacionamento do casal etnicamente diferente 

deixa o público escandalizado, embora também seja descrito 

que outro romance da trama incomoda, por envolver uma 

mulher separada do marido, Cláudia (Natália Timbert) em sua 

                                                           
37

 Importante indicar que o semanário Revista Veja não identifica o autor de 

suas reportagens. 
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luta pelo direito a um novo amor, período em que divórcio era 

considerado tabu.  

No entendimento da revista, o público recebeu 

normalmente a história da mulher divorciada em busca de um 

novo amor, no entanto, a história do casal inter-racial gerou 

polêmica entre os telespectadores. A questão racial tonificava o 

sucesso da novela, uma vez que os racistas protestavam, os 

antirracistas se emocionavam e os dois grupos acompanhavam 

e promoviam o enredo. Atrelada a essa polêmica, a Revista 

Veja afirmou que a TV Excelsior explorava a imagem dos 

atores Leila Diniz e Zózimo Bulbul, divulgando fotos de 

acepção erótica do casal. A mulher branca e o homem negro 

seminus, abraçados, apresentando a mais nova atração da 

televisão: a “exploração racial” (Veja, 1969, p. 54, ed. 37). 

 O semanário tenta mostrar-se contrário ao 

comportamento da TV Excelsior e, principalmente, contra o 

conteúdo apresentado na novela. Ao longo da matéria, enfatiza 

os indicativos negativos de apresentar aos telespectadores 

programas que envolvam discussões étnico-raciais, afirmando 

que o enredo da novela Vidas em Conflito era simplesmente 

uma exploração racial, e não possibilidade de discussão sobre 

preconceito racial no Brasil. 

Compondo a mesma matéria, sustentando o discurso de 

que a televisão trabalhava intensamente pautada na exploração 

racial, traz o caso da TV Globo que, segundo o semanário, 

explorava o conflito racial, apresentando em sua programação 

uma adaptação do romance americano A cabana do pai 

Tomás
38

. Antes do romance ser estreado, já era alvo de 

conflito, pois os atores negros não aceitavam que o personagem 

principal “pai Tomás”, fosse o ator branco Sérgio Cardoso, 

pintado de preto. 

                                                           
38

 Cabe indicar que o contexto da obra em questão reafirmava o 

paternalismo branco. 
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Outro trecho da reportagem sugere que a televisão 

explorava
39

 a imagem do negro e os conflitos raciais, com 

destaque para a afirmação de Antônio Pitanga: “racista sim, por 

defesa”. O ator protestou contra Sérgio Cardoso, branco, por 

ser protagonista do romance A cabana do pai Tomás, uma vez 

que, o personagem em disputa era negro. Pitanga também 

ressaltou a existência de muitos atores negros de boa qualidade 

no Brasil, mais um motivo para considerar inadmissível que 

um ator branco ocupasse tal papel.  

Para o protagonista de Vidas em Conflito, Zózimo 

Bulbul, que interpretava o papel de um estudante de medicina, 

o problema era outro. Segundo entendimento do ator, a história 

de A cabana de pai Tomás era tão ruim que ele não aceitaria o 

papel, pois os atores negros ocupavam apenas papéis de 

escravos submissos e ultrapassados. “Não aceito papéis de 

escravos que falam errado, minha fia, preto véio tá cansado etc. 

Nesta novela, eu pelo menos sou gente normal” (Zózimo 

Bulbul. Veja, 1969, p. 55). 

O ator Zózimo Bulbul, nas palavras concedidas para a 

matéria da Veja, chamava atenção dos atores negros que se 

submetiam a interpretar papéis de pessoas escravizadas. 

Enquanto os atores negros se contentassem com personagens 

de escravos, estereotipados, o preconceito racial seria mais 

forte em relação à classe de atores negros e, consequentemente 

refletindo nas relações sociais, fortalecendo os estereótipos que 

marginalizavam os descendentes de africanos. 

Relacionar as pessoas de origem africana à escravidão, 

apresentando todas as consequências sociais, culturais, 

políticas e econômicas, não traria contribuição alguma, se o 

                                                           
39

 Importante destacar que o presente trabalho não propõe uma narrativa 
a favor da televisão e contra o semanário impresso Veja, talvez, realmente 
o objetivo da TV Excelsior e da TV Globo fosse explorar as questões que 
envolviam os conflitos étnico-raciais, porém a revista deixou de expressar 
que a televisão constituía um dos meios mais eficazes de informação no 
período. 
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objetivo principal não fosse a discussão em torno das 

hierarquias raciais existentes na sociedade. Um discurso 

fundamentado na figura do negro como escravo reforça a ideia 

de inferioridade dos povos de origem africana, perpetuando a 

“positividade da brancura” e os estereótipos negativos 

atrelados ao “ser negro”. 

O preconceito e o racismo consolidam a hegemonia de 

uma determinada etnia ou grupo social: “as representações do 

mundo social assim construídas, embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são 

sempre determinados pelos interesses dos grupos que as 

forjam” (CHARTIER, 1987, p. 17). Neste sentido, as palavras 

de Stuart Hall com relação a categoria “raça” são de extrema 

relevância (2009, p. 66): 

 
A categoria “raça” não é científica [...] é uma 

construção política e social. É a categoria 

discursiva em torno da qual se organiza um 

sistema de poder socioeconômico, de 

exploração e exclusão – ou seja, o racismo. 

Contudo como prática discursiva, o racismo 

possui uma lógica própria. Tenta justificar as 

diferenças sociais e culturais que legitimam a 

exclusão racial em termos de distinções 

genéticas e biológicas, isto é, na natureza. Esse 

“efeito de naturalização” parece transformar a 

diferença racial em um “fato” fixo e científico. 

 

 Deste modo, se o preconceito racial é uma construção 

histórica solidificada ao longo do tempo, há grande 

possibilidade de ser desconstruído, contudo, desconstruir uma 

representação consolidada e articulada é tarefa complexa, 

demandando uma luta que una os campos político, social e 

cultural.  

Voltando para o texto da Revista Veja, encontramos 

indicativos que possibilitam uma interpretação possível de que 

nem a revista e nem a televisão estavam preocupadas com a 
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discriminação sofrida pela população descendente da diáspora 

africana. A revista apresenta um discurso que explora um 

problema social, simplesmente por interesses econômicos 

próprios.  

Veja expõe de forma direta que a televisão explorava os 

conflitos gerados por questões étnicas, visando somente o 

sucesso financeiro, conforme evidenciado em seu 

posicionamento no título da matéria Racismo, a nova atração. 

Ao longo do texto aponta subsídios aos leitores sobre Vidas em 

Conflitos e A cabana de pai Tomás. Torna-se evidente que o 

compromisso não era com a luta antirracista, manifesto no caso 

do ator branco Sérgio Cardoso que interpretava três 

personagens no romance A cabana de pai Tomás e, sobretudo, 

na situação de se pintar de preto para protagonizar “pai 

Tomás”.  

Em outro momento da matéria retrata-se o 

posicionamento da atriz Leila Diniz (Débora) que fazia par 

romântico com Zózimo Bulbul (Rodney). A atriz branca 

confessa que lhe perguntaram muitas vezes nas ruas se ela teria 

coragem de beijar um negro, ao que responde: “é claro que 

sim, ainda mais um bacana como o Zózimo. Qualquer mulher 

gostaria.” (Veja, 1969, p. 55). Considerando as palavras da 

atriz, percebe-se que a Revista Veja elaborou seu texto, 

buscando colocar de maneira implícita a opinião de uma 

grande parcela de seus leitores, provavelmente contrários ao 

relacionamento de pessoas negras com brancas, fato 

perceptível no questionamento a que Leila Diniz foi submetida 

nas ruas. Sendo assim, as matérias da Veja são carregadas de 

significados representativos do imaginário social de seus 

leitores. Respaldando essa discussão, Chartier enfatiza (1990, 

p. 24):  
No ponto de articulação entre o mundo do texto 

e o mundo do sujeito coloca-se necessariamente 

uma teoria da leitura capaz de compreender a 

apropriação dos discursos, isto é, a maneira 

como estes afectam o leitor e o conduzem a 
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uma nova norma de compreensão de si próprio 

e do mundo. É sabido como Paul Ricoeur quis 

construir essa teoria da leitura apoiando-se, por 

um lado, na fenomenologia do acto de ler; por 

outro, na estética da recepção. O objetivo 

visado era duplo: pensar a efetivação do texto 

na sua leitura como a condição para que se 

revelem as suas possibilidades semânticas e se 

opere o trabalho de refiguração da experiência; 

compreender a apropriação do texto como uma 

mediação necessária a constituição e a 

compreensão de si mesmo. Todo o trabalho que 

se propõe identificar o modo como as 

configurações inscritas nos textos, que dão 

lugar a séries, construíram representações-

aceitas ou impostas do mundo social, não pode 

deixar de subscrever o projecto e colocar a 

questão, essencial, das modalidades da sua 

recepção. 

 

O historiador Roger Chartier, em seu livro História 

Cultural: entre práticas e representações, construiu uma 

discussão acerca da complexidade do campo da escrita e da 

leitura. A elaboração do texto, o lugar onde será impresso, para 

qual público o texto será apresentado, a interpretação do leitor 

ao deparar-se com a obra, a recepção e a apropriação do leitor, 

tudo encontra-se interligado, sem, no entanto, pertencer ao 

mesmo processo. Há uma diferença entre o que o autor almeja 

expor em suas palavras e aquilo que o leitor interpreta e se 

apropria. Mesmo se a leitura for realizada em grupo, 

provavelmente várias interpretações diferentes serão possíveis. 

O meio social ao qual o indivíduo encontra-se inserido, as 

experiências, as visões de mundo, o grau de escolaridade, 

determinam a interpretação de suas leituras. As representações 

construídas no ato de ler, estão além das ideologias impressas 

pelo autor no texto, sendo resultado de uma prática articulada 

ao contexto social, político, econômico e cultural vivenciado 

pelo leitor. 
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Voltando para a matéria da Veja em pauta neste 

momento, um trecho da reportagem expõe que o telespectador 

não quer assistir a uma novela que envolva brancos e negros 

em relacionamentos amorosos, inter-raciais. Evidenciando este 

argumento, utiliza o exemplo da novela exibida no Rio em 

1967, Passos dos Ventos, em que o ator negro Jorge Coutinho 

interpretava o papel de criado (doméstico) na novela, tendo um 

romance com a filha do dono da casa, a atriz Djenane 

Machado. Segundo Veja, um número excessivo de 

telespectadores não gostou das cenas do casal, incidindo sobre 

a decisão da diretora Glória Magadan, em acabar com o 

romance, colocando dois novos atores na história, um branco 

para casar com Djenane e uma negra para namorar Coutinho.  

Apoiando-se na obra de Chartier citada acima, 

depreendemos que a Revista Veja critica veementemente o 

assunto abordado nas novelas apresentadas pela TV Excelsior e 

TV Globo, finalizando a matéria com o posicionamento do 

professor Manuel Digues Junior, sociólogo e membro do 

Conselho Federal de Cultura que enxergava como um fato 

grave, sintomático e inconveniente apresentar o assunto do 

racismo com sensacionalismo. Condenava exatamente o ângulo 

através do qual a televisão se interessava pelo assunto: aquele 

que aumenta os índices do IBOPE (Veja, 1969, p. 55). 

Selecionamos a matéria Racismo, a nova atração como 

aproximação introdutória, acreditando que explorar 

detalhadamente seu conteúdo seria relevante socialmente, 

tendo em vista os objetivos de nossa pesquisa no campo da 

história. Contudo, também evidenciamos que os meios de 

comunicação e expressão (televisão, rádio, revistas e jornais) 

estão conectados, ora trabalhando em conjunto, ora atacando 

um ao outro. Os interesses de cada veículo de informação 

decidem quando se faz pertinente a união e a defesa em torno 

do mesmo discurso.  

Deste modo, construir uma narrativa tendo como 

referencial a produção cultural de uma artista musical de 
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sucesso nos anos de 1970, demanda avançar para a análise de 

diferentes aspectos, sabendo que “a heterogeneidade das fontes 

traz uma série de complicações metodológicas” (ORTIZ, 1994, 

p. 9). Conscientes de que o trabalho artístico da cantora Clara 

Nunes percorreu todos os meios de comunicação e expressão, 

analisamos diferentes corpus documentais, justificando os 

motivos que nos levaram a utilização de diferentes materiais 

para a composição deste trabalho. 

Apresentar Racismo, a nova atração (Veja, 1969, p. 54-

55), sugere um posicionamento político de nossa parte, 

permitindo ao leitor compreender o contexto do período 

vivenciado pela cantora, talvez um dos pontos preponderantes 

indicativos da emergência de Clara Nunes enquanto fenômeno 

musical. A Revista Veja critica as duas telenovelas porque 

situações de conflito racial integravam seus roteiros.  

Partindo do discurso do semanário, o preconceito racial 

era evidente na sociedade dos anos de 1960 a 1970, tanto que 

uma parcela considerável da população com acesso à 

televisão
40

, não se agradava ao ver programas contendo 

personagens negros se relacionando com brancos. Preferiam 

que este assunto ficasse ausente do universo televisivo.  

Interessante perceber que no mesmo período iniciou-se 

a formação de movimentos sociais negros, também emergidos 

pela diversificação dos meios de comunicação, com propostas 

políticas de luta contra as discriminações raciais. Segundo 

Paulino de Jesus Francisco Cardoso (2008, p.18-19): 

 
[...] nos anos 1960 e 70, tivemos a oportunidade 

única de ver o aparecimento de periódicos 

alternativos como o Caderno do Terceiro 

Mundo. Tais aspectos possibilitam o encontro 

do Movimento Negro com as práticas dos 

                                                           
40

 Lembrando que neste período, tal eletrodoméstico era artigo de luxo, 

presente apenas na casa de uma pequena parcela da população, a classe em 

ascensão social, definida como classe média, já discutida com parcimônia 

no texto introdutório deste trabalho e que mais a frente será retomada. 
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movimentos por direitos civis nos Estados 

Unidos, os Black Panthers, Black Muslins, a 

luta dos povos contra o colonialismo, 

principalmente o português na África, tudo 

embalado na força cultural da Soul Music e do 

Black Power. Este é o contexto de reconstrução 

do Movimento Negro, principalmente a partir 

da criação em maio de 1978, na cidade de São 

Paulo, do Movimento Negro Unificado Contra 

a Discriminação Racial (MUCDR), 

posteriormente, MNU, expressão de uma nova 

militância antirracista, liderada por Lélia 

Gonzáles e Hamilton Cardoso. 

 

Apoiando-se nas palavras do autor, podemos interpretar 

que esse cenário social do período foi terreno fértil, 

provavelmente estímulo a Clara Nunes que, ao retornar da 

viagem à África, inspirada pelas culturas africanas e, com a 

ajuda do radialista Adelzon Alves, idealizaram e projetaram 

uma carreira apoiada nos fundamentos das culturas de matriz 

africana. Objetivando expor aspectos relativos a vida e a obra 

de Clara Nunes, no próximo capítulo, o assunto a ser abordado 

é uma descrição densa (GEERTZ, 1989) sobre a trajetória de 

vida da cantora, fundamentada em matérias lançadas pela 

Revista Veja. Em seguida, analisaremos algumas canções que 

evidenciam a discussão objetivada nesta pesquisa. 

Apoiando-se nas palavras do autor, podemos interpretar 

que esse cenário social do período foi terreno fértil, 

provavelmente estímulo a Clara Nunes que, ao retornar da 

viagem à África, inspirada pelas culturas africanas e, com a 

ajuda do radialista Adelzon Alves, idealizaram e projetaram 

uma carreira apoiada nos fundamentos das culturas de matriz 

africana. Objetivando expor aspectos relativos a vida e a obra 

de Clara Nunes, no próximo capítulo, o assunto a ser abordado 

é uma descrição densa (GEERTZ, 1989) sobre a trajetória de 

vida da cantora, fundamentada em matérias lançadas pela 

Revista Veja. Em seguida, analisaremos algumas canções que 

evidenciam a discussão objetivada nesta pesquisa.
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3 CAPÍTULO II: “SOU A MINEIRA GUERREIRA, 

FILHA DE OGUM COM IANSÃ
41

” 
 

“Ao existir, qualquer indivíduo já está 

produzindo cultura”. 

José D’Assunção Barros 

 

Neste capítulo pretendemos apresentar a trajetória 

artística de Clara Nunes, intentando compreender como a 

produção cultural da cantora transformou-se em emblema de 

brasilidade. Clara Nunes iniciou uma carreira de sucesso na 

década de 1970, em um Brasil marcado pelo regime militar, 

pela afirmação da indústria cultural (ORTIZ, 2005) e pelo 

fortalecimento do Movimento Negro. Essas evidências 

conduziram nossa proposta de pesquisa, consolidada nesta 

dissertação de mestrado em História do Tempo Presente.  

O trabalho artístico de Clara Nunes
42

 é uma produção 

cultural de grande relevância para o país, um espetáculo dos 

anos de 1970. O impacto é, antes de tudo visual, pois as 

indumentárias utilizadas pela cantora faziam parte de um 

universo cultural peculiar. As roupas usadas para se apresentar 

em sua maioria eram brancas, um indicio bastante explicativo, 

pois, a cor da vestimenta principal dos filhos de santo de 

Umbanda e Candomblé é na cor branca. 

 A performance de palco também era bastante diferente 

dos padrões da época, pois Clara Nunes, além de interpretar 

canções que descreviam práticas culturais de matriz africana, 

trazia para suas apresentações movimentos corporais referentes 

a dança que os orixás realizam ao se manifestar nos terreiros de 

                                                           
41

 Verso da canção Guerreira, composição de Paulo César Pinheiro e João 

Nogueira, faixa de nº 01 do álbum Guerreira (1978). 
42

 Para a construção deste trabalho, consideramos que a obra musical não é 

produzida apenas por compositores, mas também pelos intérpretes, pois o 

sentido da música não está exclusivamente em si mesma, mas no trabalho 

produzido sobre ela. Para maiores reflexões acerca de corpo, música e 

performance, consultar: ZUMTHOR, 2007. 
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Umbanda e Candomblé. Vejamos uma das fotos mais 

emblemáticas da cantora: 

 
Imagem 3 - Fotografia de Clara Nunes 

 
Fonte: Matéria “Culto Africano”, Revista Veja, 1982, ed. 736, p. 153 

 

A tal mineira
43

 , em 1974, ano da gravação do LP 

Alvorecer (Odeon), quebrou um antigo tabu do mercado 

fonográfico brasileiro que, dizia que mulher não era boa 

vendedora de discos
44

, sendo vendidas na época, 

aproximadamente 312.000
45

 cópias. O disco compunha-se de 

14 (quatorze) canções gravadas, sendo que 12 (doze) delas 

                                                           
43

 Maneira como a cantora foi definida na canção Guerreira, composição de 

João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro, gravada em 1978 no LP cujo título 

também era Guerreira. Este disco atingiu o número de 1.011.005 de cópias 

vendidas. 
44

 Informação retirada da edição nº 371 da revista Veja, lançada no mercado 

no dia 15 de outubro de 1975, p. 121. 
45

 Fonte: Gravadora Odeon. Dados publicados no Jornal Estado de Minas, 

em 03 de abril de 1983. In: BRUGGER, Silvia Maria Jardim. Clara Nunes: 

uma cantora popular. ANPUH – XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

HISTÓRIA, Fortaleza, 2009. Anais.... Fortaleza: ANPUH, 2009, p. 1-13. 
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descreviam aspectos culturais das populações de descendência 

africana, sobretudo questões acerca da religiosidade, 

componente cultural de maior polêmica. Seus fundamentos 

distanciavam-se dos preceitos católicos, vertente religiosa que 

sempre agregou o maior número de fiéis declarados no Brasil, 

indicativo de que o país foi colonizado por uma população 

europeia, majoritariamente cristã, em especial católica. 

Os títulos das canções da cantora definiam o seu 

conteúdo, sendo exemplo mais explícito o disco em questão, 

cuja faixa, de número 12 (doze), Mandinga
46

 , era a dos filhos 

de Umbanda
47

 , portadora de significado como feitiço ou 

prática mágica para alcançar o desejado. Voltando a atenção 

para a letra, o primeiro verso confirma o significado: 

 
Até mandinga eu vou fazer/Pra fazer você 

voltar/Fiz promessa, rezei tanto/Me ajuda meu 

pai Oxalá/Quem não foi nunca vai ser/Quem já 

é sempre será/Gira o mundo, roda vida/Na volta 

você vai voltar/D´angola, maleime pra 

ela/D´angola, a rosa amarela/D´angola, levo ao 

Senhor do Bonfim/D´angola, Xangô na 

pedreira/D´angola, a minha arueira/D´angola, 

saravá Pai Joaquim/Dim dim dim dim dim dim 

dim/Vamos saravar Pai Joaquim/Dim dim dim 

dim dim dim dim/Vamos saravar Pai Joaquim. 

(Ataulfo Alves e Carlos Imperial, 1974). 

 

Para melhor compreensão acerca dos termos utilizados 

na composição, Oxalá é considerado e cultuado como maior e 

                                                           
46

 Composição de Ataulfo Alves e Carlos Imperial. 
47

.Religiosidade de matriz africana constituída no Brasil, portanto, 

reconhecida como religião brasileira, ver mais sobre o assunto em: SÁ 

JUNIOR, Mario Teixeira de. A invenção da alva nação umbandista: a 

relação entre a produção historiográfica brasileira e a sua influência na 

produção dos intelectuais da Umbanda (1940-1960). Dissertação (Mestrado 

em História) – Universidade Federal de Santa Maria (UFMS). Santa Maria, 

2004. 
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mais respeitado dos orixás do Panteão Africano de origem 

iorubana (nagô), simbolizando a paz. Constitui o pai maior das 

nações africanas que o cultuam, estando acima dos demais 

orixás, “a ele pertence os olhos que enxerga tudo” (PRANDI, 

2001, p. 18), de acordo com o imaginário religioso da 

Umbanda e do Candomblé mais praticados no Brasil 

(CASALI, 2006).  

Segundo a mitologia dos orixás (PRANDI, 2001), 

Oxalá é calmo, sereno, pacificador, o criador, portanto 

respeitado por todos os orixás e nações que seguem os 

preceitos religiosos de origem iorubana. Importante destacar 

que em muitos terreiros e tendas de Umbanda, ele se apresenta 

na imagem de Jesus Cristo, porém a acepção é ressignificada, a 

imagem é de origem cristã, mas o sentido atribuído é 

diferente
48

. Na hierarquia mitológica, Oxalá situa-se abaixo do 

Deus único Zambi, onipresente e irrepresentável.  

Nossa interpretação é produzida a partir de referências 

bibliográficas, documentos impressos
49

, em especial a “Revista 

Veja” e, por material audiovisual, uma vez que o trabalho 

artístico da cantora Clara Nunes possibilitou os 

questionamentos da problemática de pesquisa. Também os 

videoclipes das canções interpretadas por ela são de extrema 

importância na consistência desta narrativa, sendo utilizados 

para apoiar as argumentações. 

                                                           
48

 Essa ressignificação não é recente, tendo início muito antes da formação 

da Umbanda. Nas primeiras décadas da escravidão brasileira, no intuito de 

resistir à imposição da religiosidade europeia, africanos cultuavam imagens 

de santos católicos, atribuindo um significado peculiar com base nas 

religiosidades africanas. Sobre o assunto, ver mais em: MATTOS, Regiane 

Augusto de. História e Cultura Afro-brasileira. São Paulo: Contexto, 2007. 
49

 A análise dos impressos é conduzida pela concepção desenvolvida por 

Tania Regina de Luca: interessa menos pelo que eles dizem do que pela 

maneira como dizem, pelos termos que utilizam, pelos campos semânticos 

que traçam e, poderíamos completar, também pelo interdito, pelas zonas de 

silêncios que estabelecem (2011, p. 114). 
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Construir um capítulo discorrendo sobre a trajetória 

artística de Clara Nunes objetiva ratificar a relação da carreira e 

do repertório da cantora com as culturas de matriz africana.  

Sua carreira
50

 divide-se em momentos distintos, transitando por 

outros gêneros musicais até chegar ao samba. Apresentamos a 

seguir acontecimentos preponderantes da vida e obra da 

cantora, evidenciando a finalidade que esta narrativa se propõe. 

2.4 “SE VOCÊS QUEREM SABER QUEM EU SOU” 

Clara Nunes nasceu em 12 de agosto de 1942, na cidade 

de Paraopeba
51

, uma pequena vila mineira próxima de Belo 

Horizonte. Seu pai era violeiro e cantador de Folia de Reis, por 

isso, desde cedo, Clara entrou em contato com a música e o 

universo das culturas populares. Aos dezesseis anos, mudou-se 

para Belo Horizonte, onde iniciou sua carreira artística, num 

concurso de calouros promovido pela Fábrica de rádios e 

televisões ABC, chamado “A voz de ouro ABC”, em 1960. 

Aos dezessete anos venceu a fase regional desse concurso, 

cantando Serenata de Adeus, de Vinícius de Moraes. No 

certame nacional, em São Paulo, ficou em terceiro lugar 

interpretando o samba-canção Só Deus de Jair Amorim e 

Evaldo Goveia.  

Sobre o início da carreira de Clara Nunes, a historiadora 

Silvia Brugger chama atenção a respeito da tônica romântica 

que marcou a profissionalização como cantora (2009, p. 2).  

Clara conseguiu um emprego na Rádio Inconfidência de Belo 

Horizonte, no início dos anos de 1960 conquistou espaço na 

                                                           
50

 Além dos dois trabalhos de relevância já realizados sobre a cantora, a 

entrevista que Clara Nunes concedeu à Rádio Jornal do Brasil: Especial 

Guerreira, 09/1978, (acervo particular da pesquisadora), disponível no 

endereço eletrônico: http://www.youtube.com/watch?v=WA8lWaoRS78 e 

reportagens presentes na revista Veja na década de 1970 sobre vida e obra 

da cantora, serviram de base para este capítulo. 
51

 Clara Nunes nasceu em Cedro, distrito de Paraopeba, atualmente 

Caetanópolis. 
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mídia da capital mineira, período em que já manifestava o 

sonho de gravar um LP.  

Um compacto simples de Clara Nunes chegou a ser 

gravado pela MGL (gravadora mineira) em 1963/64, mas 

segundo Dirceu Cheib, um dos donos da gravadora mineira, a 

gravação foi feita em São Paulo, e ao receberem o disco para 

distribuição em Belo Horizonte, perceberam um pequeno 

defeito em uma das faixas. Por isso, devolveram o material 

para a fábrica em São Paulo, que reaproveitou o vinil, porém 

ao buscar a fita no estúdio onde havia sido feita a gravação, 

surgiu a notícia de que a produção havia se perdido. A 

imprensa chegou a noticiar o acontecimento da gravação do 

disco. 

Frustrada com essa experiência
52

, Clara Nunes buscou 

outras maneiras para gravação do disco. Em 1963, por 

consequência do sucesso na rádio Inconfidência, iniciou um 

programa de variedades na televisão, na emissora TV Itacolomi 

com o nome Clara Nunes apresenta
53

 , debatendo notícias de 

Belo Horizonte e realizando entrevistas com artistas 

conhecidos nacionalmente. À noite, entretanto, se apresentava 

cantando do rock ao tango
54

. Diferente das famosas cantoras de 

rádio Dalva de Oliveira, Ângela Maria, Dolores Duran, 

Emilinha Borba, entre tantas outras, Clara Nunes foi uma 

cantora televisiva. Esse ensaio na televisão ajudou a consolidar 

a carreira local da cantora, além de proporcionar os primeiros 

contatos no Rio de Janeiro. De acordo com Rachel Bakke 

(2007, p. 86):  

 

                                                           
52

 Em entrevista concedida a Revista Veja na edição de nº 421, de 29 de 

setembro de 1976, Clara Nunes afirma: “felizmente que o disco não 

aconteceu e está esquecido” (p. 132). 
53

 Informação encontrada na revista Veja, seção Música, título da 

reportagem: “Quase divina” da edição nº 207 de 23 de agosto de 1972, p. 

96-98. 
54

 Veja. Op. Cit.. p. 98. 
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Alguns de seus entrevistados ilustres lhe 

abriram as portas do mercado carioca com 

convites para participar em eventos e 

programas realizados nessa cidade. Participou, 

por exemplo, do Programa de José Messias, na 

TV Continental. 

 

A aparição na TV Continental obteve resultado positivo 

e, em 1965, Clara foi convidada por Milton Miranda, diretor 

artístico da Multinacional Odeon, a realizar um teste no estúdio 

da gravadora, sendo aprovada. Mudou-se então para o Rio de 

Janeiro e assinou contrato com a gravadora em 26 de janeiro de 

1965
55

. Gravou seu primeiro LP com o título A voz Adorável 

de Clara Nunes, lançado em 1966, interpretando boleros, sendo 

que das 12 (doze) canções gravadas, 6 (seis) eram boleros. 

Tanto Brugger como Bakke afirmam em seus trabalhos que a 

intenção da Odeon era transformar Clara Nunes em um 

“Altemar Dutra de saias”
56

.  

Considerando o início da carreira de Clara Nunes, 

podemos imaginar que seu sucesso foi repentino, no entanto, 

tal interpretação é equivocada, pois antes de conquistar 

visibilidade e reconhecimento nacional a cantora tinha um 

repertório voltado ao gênero musical de maior sucesso da 

época, o bolero. Clara Nunes fazia o que os produtores da 

gravadora Odeon lhe recomendavam, de acordo com o 

marketing fundamentado nos padrões da época, pautado na 

aparição em programas de auditório de sucesso e a gravação de 

seu primeiro Long Play (LP). Mesmo assim, o perfil artístico 

de Clara Nunes, elaborado pela gravadora, não conquistou o 

público, e o sucesso demorou a acontecer. Com relação a sua 

fase de cantora de boleros, Brugger (2009, p. 8) argumenta: 

  

                                                           
55

 No Instituto Clara Nunes encontra-se o contrato datado, assinado por ela 

com a gravadora Odeon. 
56

 Ver edição nº 421 da Revista Veja, de 29 de setembro de 1976 p. 132. 

Veja expõe que a própria Clara Nunes afirmava essa intenção da gravadora. 
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Uma coisa era um cantor como Altemar Dutra 

continuar com sucesso naquele momento, outra, 

bem diferente, era uma cantora novata querer 

iniciar uma carreira com um tipo de repertório 

que parecia não apresentar grandes perspectivas 

de futuro. 

 

Seguindo os produtores da Odeon, Clara Nunes 

transitou por diversos gêneros musicais - bolero, romântico e 

jovem guarda
57

 -, no entanto, nenhum deles levou a cantora ao 

sucesso nacional pretendido. Mas, em 1968, com a ajuda do 

cantor e compositor de samba brasileiro Ataulfo Alves, 

convenceu os diretores da gravadora a gravar samba, um 

gênero musical até então em baixa no mercado fonográfico, 

pois, havia perdido seu espaço para o iê-iê-iê
58

 entre 1950 e 

1960.  

A gravadora Odeon considerou o pedido de Clara 

Nunes e Ataulfo Alves e produziu o disco de título Você passa 

eu acho graça, lançado em 1968, em que a cantora interpretou a 

canção título do LP, composição de Ataulfo Alves e Carlos 

Imperial. Das 12 (doze) faixas, pelo menos 6 (seis) eram 

sambas e 1 (uma) considerada samba-bossa. Outro ponto a ser 

destacado é que a temática romântica dominou o disco, 

aparecendo novamente em 11 (onze) músicas. 

Apesar do predomínio de sambas, neste LP, a 

performance de Clara permaneceu ligada a forma de 

interpretação do repertório anterior, com uma colocação de voz 

mais impostada, dramatizada e um canto menos “de peito”, 

típico do canto popular do samba. Os arranjos, embora 

apresentando grande destaque para instrumentos como piano e 

naipes de metais, em especial, nos sambas, introduziram um 

instrumento típico dos chamados “sambas de morro”, a cuíca. 

                                                           
57

 Esta aproximação se explica também pelo fato de Clara Nunes na época 

ser namorada de Aurino Araújo, irmão de Eduardo Araújo, um dos 

destaques da Jovem Guarda. 
58

 Rock'n'roll brasileiro 
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Considerando as gravações anteriores, este LP fez Clara 

Nunes experimentar certo sucesso, sem, no entanto, alcançar a 

visibilidade almejada. No ano de 1968 e início de 1969, a 

carreira de Clara Nunes não foi muito prodigiosa, oscilou entre 

sucessos e fracassos. O seu terceiro disco A beleza que Canta 

(1969), tinha uma presença marcante de sambas (cinco faixas), 

porém a temática romântica fez-se presente em 8 (oito) faixas. 

A cantora não conseguia alcançar uma imagem pública 

consistente, tampouco conquistar um público devoto (fã) de 

seu trabalho artístico (BAKKE, 2007, p. 87). Com relação a 

este primeiro momento da carreira de Clara Nunes é 

imprescindível destacar as palavras de Silvia Brugger: 

 
O balanço que se pode fazer destes anos iniciais 

da carreira discográfica de Clara é o de uma 

cantora em busca de um norte. Ela gravava 

sambas, boleros, baladas, marchas, versões, 

mas não possuía uma linha definida de atuação. 

Participou de vários festivais, flertou com a 

Jovem Guarda. Como afirmou, em uma matéria 

publicada pela Revista do Rádio, em 1967, ao 

justificar sua adesão ao iê-iê-iê: “Quero mostrar 

que sou cantora para qualquer interpretação”. 

Era uma cantora com uma voz potente, com um 

canto dramatizado, com ornatos vocais, que 

usualmente alongava as sílabas, reforçando a 

dramaticidade das músicas. 

 

A Revista Veja, em entrevista
59

 realizada com a cantora 

em 1976, explicitou que no Rio de Janeiro Clara Nunes 

percorreu a dura trajetória de cantora iniciante. Durante o dia, 

andava pelas rádios, programas de auditórios e à noite cantava 

em clubes, escolas de samba, casas noturnas de subúrbio. A 

cantora enfatizou a dificuldade vivenciada no começo da 

carreira, dizendo: “ia dormir exausta, e às vezes sonhava com 

                                                           
59

 Veja, Op. Cit.. p. 132. 
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Mané Serrador
60

, todo de branco, lindo, dizendo para eu não 

desistir, para seguir sempre em frente” (Veja, 1976, p. 132, ed. 

421). Observamos, na fala de Clara Nunes, a insistência no 

mundo da música relacionado à sua religiosidade, questão 

presente com intensidade em todo o contexto de sua carreira de 

sucesso, melhor explorado nas páginas seguintes. 

2.5 CLARA NUNES: A GUERREIRA 

O destino da carreira de Clara Nunes, no início de 1970 

começou a se alterar, mudança sentida no âmbito profissional e 

também pessoal. Nascida em uma família católica, realizou 

todos os sacramentos iniciais de um católico praticante - 

batismo e primeira comunhão -, inclusive participava do coral 

da igreja cantando ladainhas em latim. No entanto, aos 14 anos 

de idade, teve o primeiro contato com a religião espírita 

kardecista
61

, por influência de uma prima que seguia a religião, 

sem no entanto, tornar-se praticante. Nessa primeira 

experiência com o espiritismo Clara conheceu um kardecismo 

tradicional, praticado em Minas, fortemente influenciado pelos 

ensinamentos do médium Chico Xavier, que pregava o modelo 

católico de santidade (sofrimento, renúncia, pobreza e 

caridade). Em 1965, quando mudou para o Rio de Janeiro, 

conheceu a Umbanda
62

, tornando-se, anos depois, praticante. 

                                                           
60

 Pai de Clara Nunes, trabalhador numa serraria e por isso chamado de 

Mané Serrador. Conforme ressaltamos, o pai era violeiro e cantador de Folia 
de Reis, permitindo a Clara o contato com a música e o universo das 

culturas populares (Veja, 1972, p. 44, ed. 213). 
61

 Doutrina que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como 

de suas relações com o mundo corporal e as consequências morais que dela 

dimanam, fundamentada nas manifestações e nos ensinamentos dos 

espíritos. 
62

 Religião de matriz africana gestada e fundada no Brasil, reunindo 

elementos das culturas africanas, indígenas e europeias, objeto de análise 

deste trabalho. 
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Conforme declarou na entrevista concedida a Rádio Jornal do 

Brasil, em 1978: 
(...) eu sou espirita é, mas mais da linha do, do é 

o candomblé com umbanda chama-se traçado é 

o nagô (...) Sou, sou filha de santo. Quando fui 

à África em 69, lá eu voltei muito 

impressionada, lá tive a oportunidade de 

conhecer muita coisa, de visitar lugares assim 

sagrados e conhecer os rituais e, da minha 

volta, então eu já voltei muito inclinada, tanto a 

música e a religião também, é lógico. (Acervo 

particular da pesquisadora).  

Clara Nunes não seguia a Umbanda ou o 

Candomblé, tornando-se uma filha de santo 

após consolidar a carreira de sucesso, 

interpretando canções que reverenciavam as 

religiosidades de matriz africana. Este episódio 

da vida da cantora permite refletirmos acerca da 

carreira prodigiosa da cantora que, percebendo 

a conexão da religiosidade em sua vida e sua 

música, tornou-se umbandista. Observemos a 

imagem abaixo: 

 

Imagem 4 - Foto do batismo da cantora Clara Nunes no Rio Capibaribe 
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Fonte: Matéria: “A cantora Clara Nunes: por graça de Mãe Oxum, Deusa 

das Cachoeiras”. Revista Veja, ed. nº 213, 1972, p. 44. 

 

Em matéria da Revista Veja sobre a iniciação de Clara 

Nunes na Umbanda, presente na edição de número 213, 

lançada em 4 de outubro de 1972, a cantora disse: “Peço que 

não confundam realização pessoal com aspirações 

profissionais” (p. 44). Mas ao analisarmos a matéria na íntegra, 

tal afirmação torna-se contraditória. Primeiro, o início da 

reportagem traz uma fotografia do ritual, com a seguinte 

legenda “A cantora Clara Nunes: por graça de mamãe Oxum, 

Deus das cachoeiras”. Um trecho evidencia com clareza a 

propaganda: “Mamãe Oxum, acabava de aceitar a cantora 

Clara Nunes
63

, 28 anos (Festa para um Rei Negro, Ilu- ayê
64

), 

como Deusa das Cachoeiras”.  

Inspirados pela experiência em lidar com fontes 

impressas desenvolvida pela historiadora Tania Regina de Luca 

(2011), percebemos alguns aspectos da reportagem que 

merecem atenção. No contexto geral, a matéria apresenta de 

forma tácita o conteúdo propagandístico, a identidade artística 

da cantora ligada à Umbanda e ao Candomblé. Concentrando-

se no texto escrito, torna-se alusiva a mensagem, o nome da 

cantora aparece destacado e, entre parênteses, encontramos o 

título de duas canções do repertório de dois de seus discos: 

Festa para um Rei Negro, faixa de número 18 (dezoito) do 

disco Clara Nunes (1971) e Ilu-ayê faixa de número 6 (seis) de 

Clara Clarice (1972).  

Na referida matéria jornalística podemos encontrar 

indicações que dão consistência à nossa interpretação de que 

Clara Nunes se tornou filha de santo devido ao sucesso 

alcançado com as canções referentes às culturas de matriz 

africana, acompanhadas de uma performance da dança dos 

orixás (BAKKE, 2005). Contrapondo-se à afirmação da 

                                                           
63

 O nome da cantora apresenta-se em negrito. 
64

 Palavra que em língua iorubá significa terra da vida. 
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cantora destacada anteriormente, o aspecto pessoal estava 

intensamente relacionado ao profissional. Para Bakke (2007, p. 

89): 
Parece não haver uma separação nítida entre a 

vida pública e a vida privada da artista em 

relação às suas opções religiosas. Clara gostava 

de afirmar que tinha prazer em cantar as coisas 

da sua fé, revelava abertamente seus tabus 

religiosos, suas obrigações mostrando como a 

crença norteava sua maneira de vestir, de entrar 

no palco, de cantar etc... 

 

Mencionamos o ritual de iniciação de Clara Nunes para 

contextualizar a argumentação, entretanto, não discorremos 

sobre seu acontecimento, tarefa que nos esforçamos em 

apresentar agora. Clara Nunes foi iniciada na Umbanda, tendo 

sido batizada, (a matéria da Veja citada acima afirma tal 

encaminhamento). O ritual de iniciação do Candomblé é 

diferente, não denominado batismo, mas “raspagem de cabeça” 

(PARÉS, 2007). O batismo de Clara Nunes aconteceu no Rio 

Capibaribe, 20 km de Recife, realizado por Pai Edu de Olinda. 

Clara Nunes realizou a iniciação em dois lugares 

específicos, inicialmente no terreiro de Pai Edu, uma casa de 

Xangô pernambucana, e mais tarde nos terreiros cariocas, em 

especial o de Vovó Maria Joana Rezadeira. A cantora teve 

contato tanto com práticas emergidas das tradições centro-

africanas - a Umbanda e a macumba do Rio de Janeiro -, como 

também as de origem iorubá - o xangô pernambucano. Por ter 

frequentado dois tipos de religião de matriz africana, surge a 

dúvida a respeito do orixá que Clara Nunes seria filha: dos 

orixás Ogum e Iansã, conforme cantava na música Guerreira 

(1978), ou de Oxum, a quem foi consagrada em 1972
65

 , 

segundo Pai Edu? 
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 “Batismo de Clara Nunes” foi publicada pela revista Veja dia 4 de 

outubro de 1972, edição nº 213. 
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A antropóloga social Bakke destaca um trecho da 

entrevista que Pai Edu concedeu a Revista Amiga, de 20 de 

abril de 1983, edição número 674, em que podemos observar a 

indignação do pai de santo ao saber que Clara Nunes havia 

feito iniciação em um terreiro de outra reminiscência. Segue 

abaixo as palavras de Pai Edu: 

 
O que me espantava era que ela foi coroada por 

mim como filha das águas (Oxum) e recebeu o 

título de Deusa das Águas porque todo trabalho 

foi feito no Rio Capibaribe. Depois de sua 

ausência do Palácio de Olinda, ela virou 

guerreira de Ogum com Iansã.  

 

Essa confusão a respeito de qual orixá Clara Nunes era 

filha, não estava relacionada apenas à questão de ter conhecido 

terreiros de outras linhagens, mas, intimamente ligada a canção 

que interpretou em 1978 Guerreira
66

, composição de Paulo 

Cezar Pinheiro e João Nogueira. Neste caso, almejando 

oferecer melhor compreensão, apresentarmos a canção e 

discutirmos alguns pontos. Segue a letra da canção Guerreira: 

 
Se vocês querem saber quem eu sou/ Eu sou a 

tal mineira/ Filha de angola, de ketu e nagô/ 

Não sou de brincadeira/ Canto pelos sete cantos 

não temo quebrantos porque eu sou guerreira/ 

Dentro do samba eu nasci/ Me criei e me 

converti/ E ninguém vai tombar a minha 

bandeira/ Bole com o samba que caio e balanço 

o balaio no som dos tantãs/ Rebolo que deito 

que rolo/ Me embalo e me embolo nos 

balangandãs/ Bambeia de lá que bambeio nesse 

bomboleio que eu sou bambambam/ Que samba 

não tem cambalacho vai de cima em baixo pra 

quem é seu fã/ Eu sambo pela noite inteira/ Até 

amanha de manhã/ Sou a Mineira Guerreira/ 

Filha de Ogum com Iansã/ Salve Nosso Senhor 
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 Faixa nº 1 do disco cujo título é o mesmo da canção, Guerreira. 
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Jesus Cristo Epa Baba Oxalá/ Salva São Jorge 

Guerreiro Ogunhê, Ogum meu pai/ Salve Santa 

Bárbara Eparrei minha mãe Iansã/ Salve São 

Pedro Kaô Kabeci lê Xangô/ Salve São 

Sebastião Okê arô Oxossi/ Salve Nossa Senhora 

da Conceição Odô-Fiabá Iemanjá/ Salve Nossa 

Senhora das Graças Ora eieiei Oxum/ Salve 

Nossa Senhora de Santana Nanã Burokê Saluba 

Vovó/ Salve São Lázaro Atotô Obaluaiê/ Salve 

São Bartolomeu Arrobobô Oxumarê/ Salve o 

povo da rua/ Salve as crianças/ Salve os Preto-

Velhos/ Pai Antônio, Pai Joaquim d'Angola, 

Vovó Maria Conga/ Sarava/ E Salve o Rei 

Nagô. (Paulo César Pinheiro e João Nogueira, 

1978). 

 

Nessa canção o sujeito é a própria Clara Nunes, 

compondo uma apresentação narrativa sobre si mesma, 

expondo quem é e a que veio. Diz pertencer tanto a angola 

quanto a ketu e nagô, dois grandes modelos de culto seguido 

por terreiros de Umbanda e de Candomblé no Brasil; a vertente 

angola baseada nas tradições bantos, e o modelo ketu/nagô na 

tradição iorubá.  

Deste modo, na lógica da canção, Clara seria a herdeira 

das culturas de matriz africana no Brasil e, seu ofício, irradiar 

os costumes de origem africana pelos sete cantos, “sem temer 

quebrandt”
67

 , caminhando sob a proteção de seus “orixás de 

cabeça” - Ogum e Iansã, portadores de características como 

valentia. Considerando a canção, o adjetivo “guerreira” 

atribuído a Clara Nunes é consequência de seus dois orixás, 

Ogum e Iansã, orixás guerreiros.  

Importante apresentar, embora de forma sucinta, a 

biografia desses dois orixás
68

, considerando o imaginário dos 

                                                           
67

 Esta palavra no contexto da música se apresenta com o significado de 

feitiço, bruxaria ou sortilégio. 
68

 Essas informações sobre Ogum e Iansã encontram-se na obra de 

PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2001. 
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filhos de santo tanto da Umbanda como do Candomblé 

praticados no Brasil. Ogum é orixá da guerra, guardião dos 

ferros, desbravador de estradas e caminhos, além de corajoso e 

aventureiro, amante da liberdade. Já Iansã é um orixá de 

representação feminina, guardiã dos raios e das tempestades, 

mulher guerreira, valente e corajosa. Na obra Mitologia dos 

Orixás de Reginaldo Prandi, Ogum e Iansã são apresentados 

como um casal (marido e mulher). 

Clara Nunes, ao gravar Guerreira, expunha ser por 

excelência cantora de samba, característica que aparece 

explicitamente nos seguintes versos: “Dentro do samba eu 

nasci/ Me criei e me converti/ E ninguém vai tombar a minha 

bandeira”. Se considerarmos que o sucesso foi alcançado 

quando começou a cantar sambas, estes versos fazem sentido. 

Guerreira é a canção mais simbólica para compreender a 

lógica do trabalho artístico idealizado em Clara Nunes, 

descrevendo sua conversão à Umbanda tanto na vida pessoal 

como no sentido artístico, a fim de construir uma identidade 

artística entrelaçada aos códigos culturais de matriz africana. 

Reforçando tal discussão, cabe lembrar a produção de 

um videoclipe
69

 , cujo cenário era a natureza, com a cantora 

trajada de branco, interpretando uma performance semelhante a 

dança dos orixás e, atrás dela, a imagem de uma bela cachoeira. 

A intenção do videoclipe era afirmar a identidade negra da 

artista, demostrando a ligação de Clara Nunes com a natureza, 

lembrando que os orixás são concebidos como forças e 

defensores da natureza.  

Refletindo sobre a indignação de Pai Edu, exposta em 

reportagem indicada anteriormente, atrelada à interpretação 

sobre Guerreira, provavelmente Clara Nunes não era filha de 

Ogum com Iansã, porém apresentar a cantora como filha de 

dois orixás guerreiros oferecia uma representação, a carreira de 

                                                           
69

 A fonte analisada é do acervo particular da pesquisadora, também 

disponível no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.youtube.com/watch?v=lvMtqeWvBRo 
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Clara Nunes inabalável, uma trajetória de dificuldade e a 

persistência. Oxum, orixá feminino, a qual Pai Edu consagrou a 

cantora como filha, conhecida por sua delicadeza, associada à 

maternidade (PRANDI, 2001), não representaria com tanta 

proeminência o caminho percorrido por Clara Nunes até o 

sucesso. 

2.6 “A TAL MINEIRA DEMOLIDORA DE MITOS”
70

 

Ao retornar da viagem à Angola, Clara Nunes, 

encantada pelas culturas africanas, se projetou com a ajuda de 

Adelzon
71

 Alves , radialista contratado para produtor de sua 

carreira. Apresentaram para a Odeon um projeto artístico 

direcionado para as tradições culturais de matriz africana 

praticadas no Brasil. Neste contexto, Veja também opinou em 

23 de agosto de 1972 (edição nº 207), sobre o modo como a 

carreira de Clara Nunes foi idealizada, se contrapondo a versão 

sublime e enaltecedora, conforme trecho lançado na revista 

(Veja, 1972, p. 98, ed. 207): 

 
Foi um trabalho de pesquisa de Clara e Adelzon 

– durante três meses, nos morros e escolas de 

samba – que resultou numa mistura de 

macumba com candomblé. Cabelos curtos 

naturais, roupas brancas “como uma veste 

sagrada” empunhando anéis, colares, um maço 

de Marlboro, bebendo uísque escocês. 

 

A Revista Veja, na primeira frase, explicita Clara Nunes 

como uma construção, partindo de elementos culturais 

presentes no cotidiano das classes populares. Até então, 

                                                           
70

 Título da matéria “País do Samba” da Revista Veja, edição de n° 371, ano 

de 1975, p. 122. 
71

 Radialista apresentador de um programa na Rádio Globo, “O Amigo da 

Madrugada”, dedicado, principalmente ao samba. Cabe ressaltar que sua 

formação política era socialista. 
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coerente, porém definir as práticas religiosas de forma 

pejorativa, “mistura de macumba com candomblé” demonstrou 

o preconceito da revista para com as práticas religiosas em 

questão. Apoiando-se no estudo de Kwame Appiah, 

observamos que ao longo do processo de colonização, nosso 

imaginário foi construído impositivamente, numa ideologia 

definidora do que era bom ou ruim. 

 Considerando o estereótipo marginalizado do negro nas 

relações sociais brasileira, fruto de um processo histórico 

deplorável (escravidão), todos os elementos relativos às suas 

culturas tornaram-se passíveis de condenação, símbolo de 

incivilidade (TODOROV, 2003). Referir-se à Umbanda e ao 

Candomblé como macumba ratifica, preconceituosamente, 

significados negativos. O intuito da revista era reforçar a 

marginalização das práticas religiosas de matriz africana, 

finalizando a narrativa com a expressão: “um maço de 

Marlboro, bebendo uísque escocês”. Desconhecendo o sentido 

atribuído aos elementos do universo religioso da Umbanda e do 

Candomblé, menciona a marca de um cigarro e de uma bebida, 

sem explicar sua utilização, no intento de que os leitores 

interpretassem essas religiões como práticas nocivas à saúde e 

à sociedade.  

Deve-se advertir que em 1972, ano da matéria em 

questão, Clara Nunes ainda não estava no auge de sua carreira, 

sendo que no início de 1970, Veja não atacava diretamente a 

cantora, mas combatia o conteúdo artístico por ela apresentado. 

A revista não dimensionava a aceitação de um público diverso, 

que ultrapassasse o gosto das classes populares, e portanto, de 

certa forma, decidiu não se manifestar, evitando desagradar 

seus leitores conservadores. Entretanto, esta opinião a respeito 

da carreira de Clara Nunes se transforma nos anos seguintes. 

 Retomando a opinião da Odeon, em relação a esta 

mudança do repertório, a gravadora não concordou de 

imediato, pois a proposta era audaciosa, uma vez que o estilo 

da cantora seria alterado radicalmente. No entanto, Clara 
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insistiu, recebendo a consideração dos diretores. Com relação 

às condições de produtor (BRUGGER, 2009, p. 5): 

 
Não bastava, para ele [Adelzon Alves], que ela 

gravasse sambas. Era preciso que construísse 

uma imagem de cantora ligada às raízes da 

cultura brasileira. Assim, não apenas ela passou 

a gravar diferentes gêneros da tradição musical 

brasileira, como sambas, frevos, forrós e 

jongos, mas sua forma de interpretar as músicas 

foi se modificando, deixando de lado 

impostações e vibratos presentes em suas 

primeiras gravações. Os arranjos também 

sofreram alterações, incorporando 

progressivamente os instrumentos de percussão 

típicos dos ritmos populares. 

 

O começo da década de 1970 tornou-se marco divisório 

na carreira de Clara Nunes, quando abandonou o bolero e 

introduziu-se no samba. Neste momento, a imagem da cantora 

também foi recomposta, nas apresentações aparecia com 

roupas e ornamentos representativos das culturas de matriz 

africana, sendo especificamente a Umbanda reverenciada, o 

que impulsionou a criação do rótulo “Cantora da Macumba”. 

Evidenciando esta nova aparência artística de Clara Nunes, 

vinculada a tradições culturais afro-brasileiras, a antropóloga 

social Rachel Rua Baptista Bakke (2007, p. 88) aborda: 

 
Os símbolos utilizados para articular a obra da 

cantora com o universo cultural afro-brasileiro, 

e mais tarde brasileiro, foram essencialmente 

retirados do candomblé e da umbanda, e 

apareciam nas músicas que cantava, nas suas 

performances em shows, e nas reportagens de 

jornais e revistas que, ao divulgarem elementos 

da vida cotidiana e íntima de Clara, revelavam 

para um público maior o estilo de vida do povo 

de santo.  
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Neste contexto, suas roupas de apresentação eram 

predominantemente brancas
72

. Com relação à performance 

corporal, importa ressaltar que Clara Nunes fez curso de 

expressão corporal e dança afro, relevante e de eficácia 

simbólica (BOURDIEU, 1996) na construção da realidade que 

a artista objetivava expressar. Quando a música apresenta-se 

apenas como objeto sonoro, a interpretação adentra um campo 

de significados e simbologias completamente distintas. No 

entanto, quando vem acompanhada de performance, a 

interpretação torna-se direcionada, um “ato de presença no 

mundo [...] nela o mundo está presente” (ZUMTHOR, 2007, p. 

66).  

A partir das palavras do autor, percebemos a 

performance artística que Clara Nunes apresentava como uma 

mensagem que direciona o público em sua interpretação, para 

além da palavra escrita e cantada. “A performance, de qualquer 

jeito, modifica o conhecimento. Ela não é simplesmente um 

meio de comunicação, comunicando, ela o marca” 

(ZUMTHOR, 2007, p. 32). O trabalho da cantora configurava-

se objetivando evidenciar a representatividade das práticas do 

continuum religioso umbandista. Ruth Finnegan (2008, p. 24) 

também explica: 

 
Nesse momento encantado da performance, 

todos os elementos se aglutinam numa 

experiência única e talvez inefável, 

transcendendo a separação de seus 

componentes individuais. E nesse momento, o 

texto, a música e tudo o mais são todos facetas 

simultaneamente anteriores e superpostas de 

um ato performatizado que não pode ser 

dividido. 

 

 A compreensão da autora aponta que compreender uma 

canção envolve atentar para aspectos além da interpretação do 
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 Cor predominante nas vestimentas dos filhos de santo da Umbanda. 
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texto escrito. No caso do historiador que tem como fonte de 

pesquisa a música, necessita perceber um método de análise 

que ultrapasse a apreensão da letra (palavra escrita), pois 

limitar-se a tal abordagem é obter uma discussão simplista, não 

aprofundada. Falar demanda abranger o papel do artista, a 

maneira como se apresenta, indícios ausentes na palavra 

escrita. O texto, segundo Finnegan, muitas vezes não revela 

alguns indicativos, por isso a importância de considerar texto, 

música e performance como componentes de um todo. 

No caso do trabalho artístico de Clara Nunes, torna-se 

fundamental compreender a performance elaborada pela 

cantora, uma vez que seu objetivo era consolidar oralidade e 

representação, atrelados a prática religiosa umbandista. 

Salvaguardando a interpretação (FINNEGAN, 2008, p. 23-24): 

 
Uma canção – ou poema oral – tem sua 

verdadeira existência não em algum texto 

duradouro, mas em sua performance: realizada 

em um tempo e espaço específicos através da 

ativação da música, do texto, do canto e talvez 

também do envolvimento somático, da dança, 

da cor, de objetos materiais reunidos por 

agentes criadores [...] uma canção, que em 

termos de sua letra e melodia escritas poderia 

parecer a “mesma”, porém, pode ser realizada 

de diferentes maneiras em diferentes 

performances [...].  

 

A partir do texto de Finnegan podemos cogitar que, se 

Clara Nunes não tivesse unido texto escrito, música e voz, 

junto a uma interpretação performática, talvez não alcançasse 

tamanho sucesso. Ainda mais, considerando sua trajetória 

permeada por dificuldades até o reconhecimento desejado. 

Enquanto a cantora apresentava-se apenas como uma bela voz, 

não conseguiu conquistar um público fiel, nem ter visibilidade 

nacional.  
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Neste sentido, para se consolidar enquanto uma 

profissional da música, reconhecida em diferentes espaços, 

tornava-se necessário mais que um timbre de voz bonito e 

afinado. A interpretação carecia ir além da palavra cantada; 

corpo, voz e texto deviam compor harmonia, expressando a 

mesma mensagem e os mesmos sentimentos. Respaldando a 

presente narrativa, segue a capa do disco Brasil Mestiço, 

gravado em 1980: 

 
Imagem 5 - Capa do disco Brasil Mestiço (1980) 

 
Fonte: Imagem disponível em http://www.forroemvinil.com/wp-

content/uploads/2011/11/Clara-Nunes-1980-Brasil-Mestico-capa.jpg 

 

http://www.forroemvinil.com/wp-content/uploads/2011/11/Clara-Nunes-1980-Brasil-Mestico-capa.jpg
http://www.forroemvinil.com/wp-content/uploads/2011/11/Clara-Nunes-1980-Brasil-Mestico-capa.jpg
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Conforme enfatizado anteriormente, além dos 

elementos das culturas africanas somados à interpretação 

performática, Clara Nunes, nas inúmeras entrevistas 

concedidas, declarava francamente o pertencimento à 

Umbanda. Também afirmava o prazer em cantar os 

componentes de sua religiosidade, crença norteadora de toda 

sua representação artística. Outro aspecto importante refere-se 

a uma questão de ordem social, pois a cantora conseguiu 

mostrar as culturas de matriz africana de maneira positiva, 

distante da imagem vigente, caracterizada como inferior, 

resquício do passado escravista.  

Sua produção trouxe visibilidade para as religiões 

(Umbanda e Candomblé), até então “marginalizadas pela 

sociedade. Clara Nunes passou a ser exaltada por todas as 

classes sociais brasileiras” (BRUGGER, 2008, p. 193-194). Na 

década de 1970, conquistou reconhecimento mundial, a grande 

maioria da população sabia entoar no mínimo um trecho de 

alguma canção gravada pela cantora.  

No período entre 1969 e 1974, Clara Nunes junto a 

Adelzon Alves, construiu e consolidou uma imagem artística 

fortemente associada à umbanda e ao candomblé. Gravou os 

LPs Clara Nunes; Clara, Clarice e Clara; Clara Nunes
73

 e 

Alvorecer, dissolvendo o antigo tabu do mercado fonográfico 

brasileiro de que mulher não vendia discos. Atingiu a marca de 

aproximadamente 400 mil cópias vendidas, números 

semelhantes aos de Roberto Carlos, considerado o “Rei das 

vendagens” (BAKKE, 2007, p. 90). 

Vale indicar que a gravadora produtora de Clara Nunes 

sempre foi a Odeon, com discos de inúmeros sucessos, porém, 

o interesse pautava-se nas letras em referência às africanidades: 

Aruandê... aruanda
74

 , Ê Baiana
75

 , Misticismo da África ao 
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 Importante destacar que dois LPs da cantora tiveram como título apenas o 

nome Clara Nunes - 1971 e 1973. 
74

 Composição de autoria de Zé da Bahia, faixa nº 1 do álbum Clara Nunes 

(1971). 
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Brasil
76

 , Festa para um Rei Negro
77

 , Ilu Ayê
78

 , Tributo aos 

orixás
79

 , Morena do Mar
80

 , Sindorerê
81

 , Nanaê Nanã 

Naiana
82

  e Conto de Areia
83

 . O conteúdo dessas canções, 

além de trazer as religiosidades de matriz africana de modo 

enaltecedor, descrevia as apropriações culturais realizadas no 

Brasil com relação às culturas africanas, em sentido positivo e 

enriquecedor. 

2.7 O SOM QUE A TODO POVO EMBALA
84

 

No ambiente hostil e racista da sociedade 

contemporânea, herdado do período colonial, diariamente 

disseminam-se práticas racistas em relação aos descendentes da 

diáspora africana. Visando defender suas formas de 

manifestações culturais e os projetos entorno de cidadania, em 

especial da promoção da igualdade racial, Paulino de Jesus 

Francisco Cardoso argumenta que (2008, p. 14): 

 

                                                                                                                           
75

 Composição de autoria de Fabrício da Silva, Baianinho, Ênio Santos 

Ribeiro e Miguel Pancrácio, faixa nº 4 do álbum Clara Nunes (1971). 
76

 Composição de João Galvão/Vilmar Costa/Mário Pereira, faixa nº 7 do 

álbum Clara Nunes (1971). 
77

 Composição de autoria de Zuzuca, última faixa do disco Clara Nunes 

(1971). 
78

 Composição de autoria de Norival Reis e Silvestre Davi da Silva, faixa nº 

6 do álbum Clara Clarice Clara (1972). 
79

 Composição de autoria de Mauro Duarte, Noca e Rubem Tavares, faixa nº 

9 do álbum Clara Clarice Clara (1972). 
80

 Composição de autoria de Dorival Caymmi, faixa nº 5 do álbum Clara 

Clarice Clara (1972). 
81

 Composição de autoria de Candeia, faixa nº 3 do álbum  Alvorecer 

(1974). 
82

 Composição de autoria de Sidney da Conceição, faixa nº 8 do álbum 

Alvorecer (1974). 
83

 Composição de Sidney da Conceição, faixa nº 9 do álbum Alvorecer 

(1974). 
84

 Trecho extraído da canção Brasil mestiço, santuário da fé, n° 7 do álbum 

Brasil Mestiço (1980). 
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Longa é a tradição de luta das populações de 

origem africana em nosso país. A historiografia 

contemporânea tem investigado múltiplas 

experiências de organização, seja buscando o 

enfrentamento das condições adversas de vida 

até a defesa da livre expressão das 

manifestações culturais herdadas ou 

compartilhadas. 

 

Segundo entendimento do autor, os movimentos sociais 

negros perpassam toda a história do nosso país, contudo, na 

clandestinidade e, certamente, o fundamental para as primeiras 

organizações era a conquista da liberdade e de uma vida digna. 

Exemplo legítimo de organização foi a quilombagem
85

 , nos 

anos de 1930 a Frente Negra Brasileira e, na década de 1970, 

movimentos engajados na luta antirracista começaram a 

despontar no cenário político e social brasileiro. 

O Movimento Negro formado na década de 1970 tinha 

como objetivo resistir ao preconceito, mas, principalmente, 

conscientizar a população negra da existência de desigualdades 

raciais e da necessidade de lutar contra a discriminação, 

reivindicando políticas públicas nas áreas da educação, saúde, 

economia e cultura. Das inúmeras formas de resistência 

utilizadas, encontraram na música, em especial no samba, um 

campo fértil para fazer ecoar vozes do Movimento Negro em 

consolidação, daí a relação dos sambas interpretados pela 

cantora Clara Nunes com a luta antirracista.  

Neste cenário de reorganização dos movimentos 

sociais, com ideologias políticas consistentes, centradas na luta 

antirracista e na reivindicação de respeito à diferença cultural, 

                                                           
85

 Segundo Clóvis Moura, quilombagem é o movimento de rebeldia 

permanente organizado e dirigido pelos próprios escravizados que se 

verificou durante o escravismo brasileiro em todo o território nacional. 

Movimento de mudança social, constituiu força de desgaste significativo ao 

sistema escravista, solapou as suas bases em diversos níveis – econômico, 

social e militar – e influiu poderosamente para que esse tipo de trabalho 

entrasse em crise e fosse substituído pelo trabalho livre (1989, p. 22). 
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elementos das culturas de matriz africana passaram a marcar o 

repertório de Clara Nunes, apresentados como samba-canção. 

Apesar de identificada como cantora de samba, Clara 

“afirmava não querer ser vista como uma sambista, mas como 

uma cantora popular brasileira” (BRUGGER, 2008, p. 64).  

A partir de 1971 as ideias de afrodescendência 

emergem no trabalho da intérprete. A ideia de uma ligação 

cultural entre Brasil e África fazia-se consistente, afirmada em 

diversas canções gravadas por Clara Nunes, como na música 

Misticismo da África ao Brasil, primeira composição a 

incorporar e temática, arranjo de Mário Pereira, Vilmar Costa e 

João Galvão, samba-enredo da Escola de Samba Império da 

Tijuca
86

:  

 
Eu venho de Angola/Sou rei da magia/Minha 

terra é muito longe/Meu gongá é na Bahia/Agô 

ô ô ô/Lua alta/Som constante/Ressoam os 

atabaques/Lembrando a África distante/E o 

rufar dos tambores/Lá no alto da 

serra/Personificando o misticismo/Que aqui se 

encerra/Saravá pai Oxalá/Que o meu samba 

inspirou/Saravá todo povo de Angola, Agô/Agô 

ô ô ô/Lá na mata tem mironga/Eu quero ver/Lá 

na mata tem um coco/E esse coco tem 

dendê/Das planícies às coxilhas, o misticismo 

se alastrou/Num torvelinho de magia, que preto 

velho ditou/E o fetiche e o quebranto Ele nos 

legou/Eu venho de Angola/Sou rei da 

magia/Minha terra é muito longe/Meu gongá é 

na Bahia/Tem areia ô ô/Tem areia/Tem areia no 

fundo do mar/Tem areia (Mário Pereira, Vilmar 

Costa e João Galvão, 1971). 

 

 A música começa assemelhando-se a uma declaração e, 

ao ouvi-la, parece que o canto é uma declamação afirmativo 

                                                           
86

 Esta música, antes de ser gravada no LP Clara Nunes, de 1971, foi 

gravada, no mesmo ano, em um compacto simples da cantora (Odeon – 7B-

488), tendo do outro lado a música “Festa para um Rei Negro” de Zuzuca. 
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sobre a chegada de Angola
87

, que a África é distante, mas o 

gongá
88

 está na Bahia. Em outras palavras, a Bahia aparece na 

canção e no imaginário brasileiro como lugar por excelência da 

herança africana, onde se encontra “de fato o Brasil negro” 

(BRUGGER, 2008, p. 6).  

Também são mencionados os tambores e os atabaques, 

instrumentos musicais oriundos das culturas de matriz africana, 

presentes nos rituais dos terreiros de Umbanda e de 

Candomblé. Em seguida, o cortejo a Oxalá, orixá de maior 

destaque na hierarquia do panteão das religiões de matriz 

africana que cultuam orixás. A saudação designada Saravá 

denota, dentro dos cultos afro-brasileiros, “salve” ou “seja 

bem-vindo”, cumprimento também utilizado para saudar “todo 

o povo de Angola”, agô
89

. 

Na canção, versos abordam de forma tácita algumas 

entidades do imaginário religioso umbandista, tais como: “lá 

na mata tem mironga
90

, lá na mata tem um coco e esse coco 

tem dendê”. Essas expressões, para os filhos de santo ou 

pessoas conhecedoras do universo umbandista, remetem aos 

caboclos na mata e aos baianos que utilizam em suas 

mandingas o coco do dendezeiro, palmeira originária da Costa 

Ocidental da África e, o azeite de dendê, óleo extraído do 

dendezeiro, popular na culinária brasileira e angolana. Outra 

entidade aludida na canção é o preto-velho que, com seu 
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 Concidentemente, no início de 1971, Clara havia viajado à África, 

passando pela África do Sul, Moçambique e Angola. 
88

 Nome dado ao altar dos terreiros de Umbanda e Candomblé, onde os 

filhos de santo, para iniciar e finalizar o ritual, prestam uma reverência 

identificada como “bater a cabeça”, prática que representa a humildade 

diante das entidades e dos orixás. (Informação obtida por meio de conversas 

com filhos de santo. Caderno de Campo I, 2008 – acervo particular da 

pesquisadora). 
89

 Esta é uma expressão de origem africana, especificamente iorubana, 

significando pedir licença ou permissão para realizar algo. 
90

 Palavra de origem quimbundo que significa mistério ou segredo. 
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extenso conhecimento sobre práticas mágicas, legou alguns 

ensinamentos a respeito de feitiço. 

 Ainda, por meio de elementos presentes na canção, 

percebemos a espiritualidade de origem africana invadindo o 

continente americano, evidenciada no momento da alocução 

“nas planícies e nas coxilhas o misticismo se alastrou”, 

certamente, resultado da diáspora africana. Da expressão tem 

areia, repetida três vezes, e, em seguida, “no fundo do mar tem 

areia”, subentende-se que pelo mar (Oceano Atlântico) os 

africanos foram transportados para a América. 

Nosso foco aqui não é construir uma análise sobre todas 

as canções de Clara Nunes relativas a temática, buscando 

entretanto, evidenciar a ligação cultural existente entre o Brasil 

e a África, pois são inúmeras as canções gravadas pela cantora 

que almejam esse feito. Conforme destacamos na introdução e 

no primeiro capítulo deste trabalho, os estudos de Paul 

Zumthor e Ruth Finnegan constituem aportes teóricos para as 

discussões sobre canção. De acordo com a metodologia 

desenvolvida por esses dois autores, debatemos alguns pontos 

marcantes de uma parte da canção: a palavra escrita e, ainda, 

de modo não aprofundado.  

Os apontamentos realizados tiveram como objetivo 

justificar a argumentação sobre a influência que as culturas de 

matriz africana exerceram na sociedade brasileira e de que 

modo esta incorporação ocorreu. Mesmo porque, este trabalho 

não se restringe a analisar canções, intentando compreender 

como a produção cultural de Clara Nunes estimulou a 

reconfiguração da identidade nacional. Assim sendo, as 

canções utilizadas exemplificam alguns contextos abordados.  

Como destacado anteriormente, segundo Renato Ortiz, 

1970 foi a década de afirmação da indústria cultural. No campo 

da música encontramos a matéria A festa do disco, lançada pela 

Revista Veja (11 de janeiro de 1978, ed. 488), destacando que, 

“na indústria fonográfica em 1977, o faturamento subiu 60%”. 

A matéria noticiava a festa da entrega do troféu Vila-Lobos, 
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destinado pela Associação Brasileira dos Produtores de Discos 

(ABPD) aos nomes mais importantes da indústria fonográfica 

no país. Entre os campeões de vendagem, os astros da noite, 

estavam Roberto Carlos e Clara Nunes, detentores de marcas 

acima dos 500 mil LPs vendidos. O prêmio de Clara Nunes 

referia-se ao disco Canto das três raças (1976).  

Cabe lembrar que em 29 de setembro de 1976, a 

Revista Veja já havia noticiado: “Clara Nunes é a campeã 

feminina de vendagem de discos com o seu novo LP Canto das 

Três Raças [...]. O disco anterior, Claridade vendeu 480.000 

cópias” (p. 132, ed. 421). Nesta mesma reportagem, outra 

informação da revista corrobora a presente discussão acerca do 

disco Canto das Três Raças: “coberta de regalias pela 

gravadora, selo com o seu rosto, capa colorida desdobrável em 

amplo pôster” (Veja, 1976, p. 133, ed. 421). 

Neste contexto, justifica-se a afirmação de Toninho, 

compositor da letra da canção Conto de Areia
91

 , também 

presente na reportagem de Veja: “Ter uma canção gravada por 

Clara é como tirar a sorte grande; garante no mínimo 100.000 

cruzeiros de direitos autorais em caixa” (p. 133, ed. 421). A 

partir destas duas matérias - A campeã (1976) e A festa do 

disco (1978) -, observamos que a maneira como Veja descrevia 

Clara Nunes e o conteúdo de seu trabalho até 1972, se 

transformou.  

A cantora passou a ser enaltecida, mencionada como a 

campeã, a rainha
92

, a maior cantora de samba. O fato de suas 

canções exaltarem as culturas de matriz africana, não 

compunha mais motivo para a revista deixar de elogiá-la. Clara 

Nunes conquistou um público diverso, rompeu barreiras de 

classe. Na concepção de Veja, até 1972, a música 

contemplativa das culturas populares não agradava o seu 
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 Faixa nº 9 do disco Alvorecer (1974) pela Odeon. 
92

 A Revista Veja (edição nº 484) em 14 de dezembro de 1977, afirma na 

matéria Samba e reis: “as majestades, respectivamente, rei e rainha do 

samba, Martinho da Vila e Clara Nunes”. 
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público (classe média), porém, observando o equívoco de tal 

compreensão, mudou a direção ao descrever Clara Nunes, 

posicionando-se, conforme discutimos acerca da matéria de 23 

de agosto de 1972 (ed. 207). 

O acontecimento histórico que, provavelmente de forma 

indireta, alavancou a carreira de Clara Nunes foi o crescimento 

considerável do Movimento Negro e de grupos que defendiam 

as demandas da população negra na década de 1970. O 

antropólogo Lívio Sansone, em sua obra Negritude sem 

etnicidade: o local e o global nas relações raciais e na 

produção cultural negra do Brasil, explica o motivo 

(SANSONE, 2004, p. 43-44): 

 
[...] Há duas razões: por um lado, através da 

mobilidade social ascendente, uma nova 

geração de trabalhadores negros deparou com 

barreiras à cor que não tinham sido percebidas 

até então, uma vez que as expectativas, em 

termos de direitos civis, costumavam ser baixas 

entre os pobres. Por outro lado, esses 

trabalhadores negros tinham mais tempo e 

dinheiro para gastar na organização da 

comunidade e nas atividades de lazer. 

Formaram-se novos movimentos negros e 

associações carnavalescas inteiramente negras. 

A cultura e a religião negras ganharam maior 

reconhecimento oficial. 

 

Formou-se, nessa época, a Sociedade de Intercâmbio 

Brasil-África (SINBA), o Instituto de Pesquisa das Culturas 

Negras (IPCN), o Movimento Negro Unificado (MNU) e a 

Pastoral do Negro da Igreja Católica. Também há de se 

destacar as organizações de caráter cultural como o bloco afro 

Ilê Aiyê
93

, fundado no ano de 1974, em Salvador, admitindo 

apenas a participação de negros em sua composição; o 

movimento Black Soul, com inspiração norte-americana que 
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 Já discutido no capítulo I desta dissertação. 
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evidenciava a afirmação de uma identidade negra entre os 

jovens cariocas
94

; e a GRAN Quilombo, fundada pelo 

portelense Antônio Candeia Filho, como forma de resistência 

das culturas negras (BUSCÁCIO, 2005). Clara Nunes, como 

outros artistas
95

, apoiou a criação da GRAN Quilombo, 

frequentou sua quadra e desfilou pela escola (BRUGGER, 

2008). A Quilombo, não pretendia apenas ser uma escola de 

samba, mas uma espécie de associação de luta e resistência 

cultural
96

 e de afirmação da “legítima cultura negra brasileira”. 

A participação de Clara nas quadras das escolas de 

samba também foi registrada pela Revista Veja, na matéria com 

o título A Campeã, enaltecendo a cantora por esse feito, como 

se estivesse realizando um ato grandioso. Entretanto, a própria 

cantora se contrapôs a essa interpretação, respondendo de 

forma simples e convincente o questionamento do periódico 

feito logo abaixo da informação. Segue o trecho da Revista 

Veja (1976, p. 133, ed. 421): 

 
Nas segundas-feiras, seus dias de folga, é 

possível encontrar a grande recordista de venda 

de discos cantando de graça, numa das quadras 

das escolas de samba. Por que ela, que está 

entre os mais altos cachês da música popular 

brasileira faz isso? “Porque na quadra está a 

minha base” Clara responde, “aquele pessoal 

que nunca vai me esquecer – mesmo quando o 

sucesso passar”. 

 

                                                           
94

 Ver mais sobre o assunto em: PEREIRA, Amauri Mendes. Trajetórias e 

Perspectivas do Movimento Negro Brasileiro. Belo Horizonte: Nandyala, 
2008, p. 89-112; HANCHARD, Michel G. Orfeu e o Poder: Movimento 

Negro no Rio e São Paulo (1945-1988). Rio de Janeiro: EDUERJ, 2001. 
95

 Entre eles, pode-se citar Elizeth Cardoso, João Nogueira e Martinho da 

Vila. 
96

 A escola intitula-se Grêmio Recreativo de Arte Negra (GRAN) Quilombo 

e não Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES). Sobre a escola e seu 

mentor Antônio Candeia Filho, ver o trabalho BUSCÁCIO, 2005. 
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Ponderando a argumentação da cantora, interpretamos 

que ela se mostrou consciente com relação ao seu trabalho, 

coerente, sabendo que o sucesso artístico vivenciado não seria 

eterno. Sua declaração para a Revista Veja prevenia-a de uma 

possível queda ao anonimato, pois se deixasse de compor as 

faixas das paradas de sucesso, seu público fiel a apoiaria, 

evitando cair no esquecimento.  

A cantora tinha consciência de que o seu maior público 

encontrava-se nas classes populares, aparecendo na própria 

Revista Veja, na mesma reportagem discutida anteriormente, A 

Campeã, uma afirmação de Clara Nunes a respeito desse 

entendimento: “não sinto medo de cantar o simples, acessível 

ao povão” (Veja, 1976, p. 133, ed. 421). Entretanto, seu 

trabalho artístico, atendia uma lógica para além da cultura, 

constando em seu repertório questões políticas dos movimentos 

sociais do período. Clara Nunes atuava significativamente no 

sentido de fortalecer as propostas e as ações do Movimento 

Negro, divulgando em seu trabalho artístico, mensagens que 

reforçavam as demandas dos militantes. Neste contexto, 

convém ressaltar a interpretação de Brugger (2009, p. 8): 

 
Por outro lado, é inegável que a existência deste 

movimento criava condições sociais favoráveis 

à produção e difusão da obra da cantora.  

Assim, Clara e sua obra, por um lado, se 

beneficiavam de um contexto de afirmação dos 

movimentos negros e da ideia de filiação 

cultural do Brasil à África. E, por outro, 

contribuíam para difundir esses mesmos ideais.  

 

 Entre o Movimento Negro e Clara Nunes “existia uma 

reciprocidade, um aproveitava-se do outro para consolidar os 

seus objetivos” (BRUGGER, 2008, p. 192). Clara queria ser 

reconhecida como cantora popular, atingir os diferentes 

segmentos sociais e gostos musicais, conforme explicitava em 

seus depoimentos: “Eu não tenho nada contra o samba, pelo 

contrário, gosto muito. Mas detesto ser rotulada e é preciso que 
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entendam que sou capaz de cantar tudo, do soul ao baião”. Tal 

declaração foi exposta pela cantora a Léa Penteado em uma 

reportagem para a Revista Amiga em 8 de dezembro de 1970 

(BRUGGER, 2009, p. 20). A Revista Veja também discorreu 

sobre essa questão: “Clara parece recusar o incômodo e 

imutável trono de rainha do samba, por uma escolha mais livre 

de repertório” (Veja, 1976, p. 133, ed. 421).   

Com relação ao Movimento Negro, embora Clara 

Nunes fosse a cantora de maior sucesso do período, detentora 

de um trabalho artístico elucidativo das vivências culturais de 

matriz africana, principalmente a religiosidade, também 

transmitia com seu canto, memórias da diáspora, da escravidão 

e da realidade que o negro enfrentava no cotidiano: o racismo, 

a discriminação e a marginalização. Algumas canções 

compõem este contexto: Festa para um Rei Negro
97

 , Ilu-Ayê
98

 , 

Nanaê, Nanã, Naiana
99

 , A deusa dos Orixás
100

 , Canto das 

Três Raças
101

 , Jogo de Angola
102

 , Minha gente do Morro
103

 , 

Brasil mestiço, Santuário da fé
104

 . Outras canções 

interpretadas pela cantora também retratavam as culturas de 
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 Composição de Zuzuca, última faixa do disco Clara Nunes, gravado em 

1971. 
98

 Composição de Norival Reis e Silvestre Davi da Silva, faixa nº 6 do disco 

Clara Clarice Clara, gravado em 1972. 
99

 Composição de Sidney da Conceição, faixa nº 8 do disco Alvorecer, 

gravado em 1973. 
100

 Composição de Romildo e Toninho, faixa nº 3 do disco Claridade, 

gravado em 1975. 
101

 Canção que compõe o disco com o mesmo título. Álbum de maior 

sucesso da cantora, como destacado pela Revista Veja, com mais de 500 mil 

cópias vendidas (Veja, 1977, p. 88, ed. 488). 
102

 Composição de Mauro Duarte e Paulo Cezar Pinheiro, faixa nº 7 do 

disco Guerreira, gravado em 1978. 
103

 Composição de Jaime e Candeia, faixa nº 6 do disco Esperança, gravado 

em 1979. 
104

 Composição de Mauro Duarte e Paulo Cezar Pinheiro, faixa nº7 do disco 

Brasil Mestiço, gravado em 1980. 
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matriz africana, dentro do período analisado (1970-1980), 

conformando 31 (trinta e uma) músicas ao todo, no entanto, as 

que destacamos neste trabalho possuem maior envolvimento 

com as demandas do movimento negro.  

Para sustentar a verossimilhança da narrativa construída 

nas linhas evidenciadas acima, apresentamos uma possível 

análise da canção mais emblemática da carreira de Clara Nunes 

- Canto Das Três Raças -, buscando abarcar os pontos 

discutidos. Canto das Três Raças, sucesso da cantora, gravado 

em 1976, composição de Mauro Duarte e Paulo Cesar Pinheiro, 

aborda a formação cultural do Brasil e, seguramente, podemos 

dizer trata-se de um hino para o Movimento Negro na luta 

antirracista, pois descreve a luta dos povos africanos contra os 

aviltamentos vivenciados durante quase quatro séculos de 

escravidão e, por último a discriminação racial, ainda presente 

no cotidiano da população negra. Expomos os versos da 

canção: 

 
Ninguém ouviu/ Um soluçar de dor/ No canto 

do Brasil/ Um lamento triste/ Sempre ecoou/ 

Desde que o índio guerreiro/ Foi pro cativeiro/ 

E de lá cantou/ Negro entoou/ Um canto de 

revolta pelos ares/ No Quilombo dos Palmares/ 

Onde se refugiou/ Fora a luta dos 

Inconfidentes/ Pela quebra das correntes/ Nada 

adiantou/ E de guerra em paz/ De paz em 

guerra/ Todo o povo dessa terra/ Quando pode 

cantar/ Canta de dor/ E ecoa noite e dia/ É 

ensurdecedor/ Ai, mas que agonia/ O canto do 

trabalhador/ Esse canto que devia/ Ser um canto 

de alegria/ Soa apenas como um soluçar de 

dor
105

. (Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro, 

1976). 
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 Analisa-se a canção a partir do videoclipe Canto das Três Raças do 

acervo particular da pesquisadora, também disponível na internet no Canal 

Clara do Brasil. 
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De antemão, a canção narra vários acontecimentos da 

história de nosso país, em especial a prática de escravidão 

difundida em toda sociedade, não importando a “classe” social, 

a quantidade de dinheiro e ocupação. O “soluçar de dor” não 

era ouvido, no entanto, pode-se observar na letra que “o 

negro” não viveu a vida em forma de lamúria, tendo sido 

sujeito ativo nas lutas por sua liberdade e cidadania. Durante 

muitas décadas, ninguém ouvia ou se importava com a dor 

destes homens e mulheres escravizados, mas depois eles se 

fizeram ouvir, quando “entoou um canto de revolta pelos ares 

no quilombo dos Palmares”.  

Ao final da letra, “soa apenas como um soluçar de 

dor”, persistente na memória pelo canto do trabalhador. A 

população escravizada lutou pela liberdade, tornou-se brasileira 

vivendo “de guerra em paz, de paz em guerra”, resistindo. 

Após a Abolição, tornou-se trabalhadora em nova realidade, 

mas vítima de preconceito racial. Canto das Três Raças 

evidencia os desafios da luta antirracista, relacionando um 

passado escravista ao presente marginalizado, ainda 

estigmatizado pelas heranças da escravidão, uma mentalidade 

colonizada por ideais eurocêntricos. 

Com relação à performance, Clara Nunes, ao 

apresentar-se cantando Canto das Três Raças, exibe 

movimentos de danças de origem africana. A letra não cita o 

nome de entidades do panteão africano de nação iorubana, mas 

a dança representa os movimentos dos filhos de santos quando 

incorporam Oxóssi no Candomblé - orixá da força, da luta e do 

trabalho, corresponde à nossa necessidade de saúde, nutrição, 

energia vital e equilíbrio fisiológico, num trabalho constante de 

crescimento e renovação. Fartura, riqueza, liberdade de 

expressão são seus pontos marcantes e a imagem que o 

representa é a de um homem indígena com aparência máscula. 

Oxóssi é o caçador, por isso porta arco e flechas (PEIXOTO, 

2008). No terreiro de Umbanda observamos esses movimentos 
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nas giras
106

 de caboclos, entidades
107

 que pertencem a 

falange
108

 deste orixá. Os caboclos são representados na figura 

do indígena brasileiro. 

Outro aspecto importante trata-se da roupa branca, cor 

da veste utilizada pelos filhos de santo da Umbanda durante o 

ritual. Os pés descalços também fazem parte do contexto 

religioso e, os colares no pescoço de Clara Nunes constituem 

elemento de religiosidade, chamado de guia, servindo para 

proteger os filhos de santo das energias negativas. As cores 

variam de acordo com cada orixá ou entidade. No caso da 

cantora, na maioria das vezes, aparecia usando a guia de Oxalá, 

representada pelas contas brancas, e a de Iansã, apresentada 

com contas de cores vermelha, amarela e branca.  

Também chama a atenção o cabelo de Clara Nunes, que 

antes de se consagrar no samba, apresentava-se liso e quase 

sempre amarrado, depois, como cantora reconhecida, a “deusa 

dos orixás” expõe o cabelo volumoso e sempre solto. 

Considerando toda a indumentária artística, essa mudança no 

cabelo ressalta e enaltece a descendência afro-brasileira.  

Encerrando esta possível análise acerca de Canto das 

três Raças, Clara Nunes, quando questionada sobre essa canção 

dizia: 

  
Penso que a música não tem fronteira, é 

universal, a música é sentimento, é amor, e não 

precisa entender o idioma que eu esteja 
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 Nome dado aos rituais religiosos de Umbanda e Candomblé. 
107

 Considerando o imaginário religioso descrito no livro Umbanda Pé no 

Chão: Um guia de estudos orientado pelo espírito Ramatís (p. 11-25), 

entende-se por entidade uma força transcendente que toma conta 
(possessão) do corpo do médium. No Candomblé de Ketu trabalha-se com 

os orixás Oxalá, Xangô, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Oxum, Iansã, Exu, etc. No 

Candomblé de Angola e na Umbanda há orixás e entidades (pessoas que já 

tiveram uma vida terrena e que ao morrer, o espírito desencarnou e se 

transformou em guia que trabalha sobre a regência de algum desses orixás), 

tais como marujos, caboclos, pretos-velho, baianos, etc... 
108

 Agrupamentos de espíritos que possuem a mesma energia de Oxóssi. 
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cantando, o importante é a emoção. Tem uma 

música que eu canto que se chama Canto das 

três raças, eu gosto muito dessa música porque 

ela resume toda a formação da música popular 

brasileira que foi a junção das três raças, do 

índio, do negro e do branco que formou o 

brasileiro e a música popular brasileira, que fala 

de sentimento, de amor e de alegria
109

. 

 

Fugindo dos padrões tradicionais das demais cantoras 

da época, Clara Nunes não apenas interpretou sambas, 

exaltando as religiosidades de matriz africana, mas, canções 

que apresentavam versos da luta antirracista do Movimento 

Negro da década de 1970. Quando aparecia em público, a 

cantora estava caracterizada com as vestimentas dos filhos de 

santo da Umbanda, além da performance desenvolvida atrelada 

às danças de origem africana, ou movimentos específicos dos 

orixás. Nas palavras de Brugger: 

 
Quando se pensa na associação entre as 

religiões afro-brasileiras e a música popular, o 

primeiro nome que aparece ao público é o dela. 

E, por que isto ocorre? Por um lado, há um 

deliberado direcionamento da carreira e a 

construção de uma imagem “áudio-visual” 

neste sentido. E aqui entra a imagem 

cristalizada na lembrança coletiva de uma Clara 

vestida de branco, com os cabelos crespos e 

volumosos, usando guias religiosas. Por outro, 

porém, é forçoso reconhecer que Clara cantava 

essas músicas com um objetivo apenas de 

entretenimento ou de militância política. Clara 

assumiu a religião dos orixás e fez dos palcos e 

dos discos templos (BRUGGER, 2009, p. 11). 
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 Transcrição da fala de Clara Nunes retirada da última entrevista de Clara 

Nunes à Marília Gabriela - TV Mulher. Acervo particular da pesquisadora, 

também disponível no endereço eletrônico: 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&nr=1&v=t8rjuao3spc 
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Deste modo, Clara Nunes é considerada uma das 

maiores propagadoras das culturas afro-brasileiras nos anos de 

1970 e, à sua maneira, conseguiu através das canções 

desconstruir, minimamente, o preconceito acerca das 

religiosidades de matriz africana. No apogeu de sua carreira o 

Candomblé e a Umbanda ganharam uma visibilidade bastante 

positiva no meio social, alheios à marginalização que os 

marcara outrora. Mesmo aqueles que não frequentavam 

terreiros puderam conhecer alguns elementos do universo 

religioso de matriz africana.  

Com o intuito de tornar verossímil a discussão, fizemos 

uma análise lacônica da foto da capa do primeiro disco A Voz 

Adorável de Clara Nunes, de 1966, contrapondo com a capa do 

disco Alvorecer, lançado em 1974, composto por 14 (catorze) 

faixas e, mais da metade, canções que, de alguma forma, 

evidenciavam as culturas de matriz africana, se não as 

religiosidades, outros elementos presentes no cotidiano da 

população afro-brasileira. Na sequência, a imagem das capas 

dos discos: 

 
Imagem 6 - Capa do disco A Voz Adorável de Clara Nunes (1966). 

 

Fonte: Acervo da autora 
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Imagem 7 - Capa do disco Alvorecer (1974). 

 

Fonte: Acervo da autora 

A primeira figura (imagem número 6) é a foto da capa 

do primeiro disco gravado por Clara Nunes, em que a cantora 

apresenta-se com a tonalidade da pele bem clara, contrastando 

com o cabelo preto e liso, penteado à moda das cantoras de 

rádio das décadas de 1940 e 1950 (BAKKE, 2007, p. 94). O 

objetivo da gravadora Odeon com este primeiro trabalho da 

cantora, como já indicado anteriormente, era apresentar uma 

artista para o público consumidor de boleros e baladas 

românticas. 

Entretanto, na outra figura (imagem número 7), a capa 

do disco Alvorecer simboliza o momento em que Clara Nunes 

direcionou a carreira para outro público, quando o samba 

urbano carioca pautado na religiosidade de matriz africana fez-

se presente para além das canções interpretadas. Quanto à 
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performance corporal de palco, esta foi a primeira capa em que 

Clara Nunes apareceu com as indumentárias referenciais de sua 

carreira, “a mineira guerreira, filha de Ogum com Iansã”. 

Vestida com uma roupa de baiana adaptada para shows, no 

pescoço algumas guias e na cabeça a proteção por um tecido 

branco, semelhante a um torso, espécie de gorro usado pelos 

filhos de santo dos terreiros de Umbanda e Candomblé.  

Em 1978, a Odeon lançou o disco Guerreira, cuja capa 

do álbum alude ainda mais a relação de Clara Nunes com as 

culturas afro-brasileiras, principalmente as religiosidades. 

Segue a imagem da capa e da contracapa do disco: 

Imagem 8 - Capa do disco Guerreira (1978). 

 

Fonte: Acervo da autora 
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Imagem 9 - Contracapa do disco Guerreira (1978). 

 

Fonte: Acervo da autora 

Na foto da capa, o tom de pele da cantora aparece com 

efeito escurecido, mas o cabelo, diferente do disco Alvorecer, 

apresenta-se levemente ondulado, quase liso.  A imagem de 

Clara Nunes neste disco direciona-nos a possível interpretação 

de que o objetivo era transmitir ao público a mensagem já 

existente nos LPs anteriores: o Brasil como um país 

culturalmente híbrido, mestiço. 

Dentro deste contexto, destacamos que na década de 

1930 Gilberto Freyre apresentou a mestiçagem do povo e das 

culturas brasileiras como algo positivo. Esta positividade, a 

partir dos anos 1960, foi utilizada num discurso de 

abrandamento da experiência da escravidão brasileira, posto 

que Freyre enfatizava a harmonia das relações de convivência 

entre negros e brancos, com menos ênfase nos conflitos raciais 

de então. Deriva deste aspecto a discussão sobre o mito da 

democracia racial, problemática encontrada em Casa Grande 

& Senzala, que neste período trouxe as culturas de matriz 
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africana para o centro do debate. O mercado fonográfico, por 

sua vez, apropriou-se dessas tensões culturais, observando 

indicativos que levariam Clara Nunes ao sucesso. A carreira 

projetada por Adelzon Alves “adotou a mestiçagem como 

ícone, e se espelhando na personagem de Carmen Miranda, 

[Clara Nunes] cantou um Brasil mestiço” (BAKKE, 2007, p. 

107) nos anos de 1970. 

Retomando a imagem do álbum, as cores que a 

compõem, cremos referirem-se aos orixás Oxum (amarelo) e 

Ogum (vermelho na umbanda) ou Iansã (vermelho no 

candomblé). Já na contracapa, duas representações de pontos 

riscados no chão dos terreiros de Umbanda, como as cores 

utilizadas, figuram como alusões a Ogum e Iansã. A letra da 

principal canção de trabalho do disco Guerreira, transcrita na 

contracapa, expõe Clara Nunes ensinando ao público as 

relações de ressignificação
110

 entre os orixás e o santo católico, 

além das saudações específicas de cada orixá.  

Outra questão relevante, para além dos objetivos 

mencionados no decorrer deste trabalho, suscita que esta 

dissertação possibilita refletirmos historicamente acerca do que 

pesquisadora Patrícia Birman discorreu: “explorar algumas das 

muitas formas pelos quais símbolos [da religião], artefatos, 

valores projetos e questões se constituem e colaboram para 

construir e transformar os cenários sociais e políticos de que 

participam” (2003, p. 12). Dentro deste contexto, a produção 

cultural de Clara Nunes é extremamente interessante, 

permitindo explorarmos o diálogo entre o campo religioso e o 

da música popular brasileira, que “ajudou na divulgação 

                                                           
110

 Por muito tempo pesquisadores das religiões de matriz africana, 

principalmente da Umbanda, utilizaram o termo sincretismo para se 

referirem aos elementos de outras religiões presentes nos terreiros. 

Entretanto, estudos recentes passaram a chamar de ressignificação essa 

fusão de elementos culturais diferentes alocados no Gongá (altar). Ver mais 

sobre essa discussão em: CASALI, 2006, p. 25-40. 
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positiva de religiões historicamente perseguidas, e possibilitou 

uma nova compreensão das mesmas” (BAKKE, 2007, p. 110). 

A discussão realizada neste capítulo centrou-se em 

descrever a trajetória artística de Clara Nunes, almejando 

oferecer indicativos da extrema ligação do trabalho da cantora 

com as culturas de matriz africana. Para elaboração da 

narrativa, relacionamos as reportagens da Revista Veja, os 

registros artísticos (discos, videoclipes e algumas entrevistas 

concebidas para a televisão e o rádio), somados à produção 

acadêmica de Sílvia Maria Jardim Brugger e Raquel Rua 

Baptista Bakke. O diálogo estabelecido entre as religiosidades 

de matriz africana (Umbanda e Candomblé) e a produção 

cultural de Clara Nunes foi constante, sendo que em todos os 

discos da cantora encontramos pelo menos uma canção pautada 

na temática dessas religiões. 

 Conhecedores de alguns elementos da construção da 

carreira de Clara Nunes, no capítulo III discorremos acerca das 

músicas da cantora, procurando construir uma interpretação 

possível do Brasil representado no trabalho artístico de Clara, 

produto cultural que rompeu paradigmas de classes sociais, 

edificando novas possibilidades identitárias no Brasil dos anos 

de 1970. 
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4 CAPÍTULO III: “FILHO BRASIL PEDE A BÊNÇÃO 

DE MÃE ÁFRICA”
111

 

Que Brasil é esse representado pela produção cultural 

da cantora Clara Nunes?  Neste terceiro capítulo, intentamos 

construir uma interpretação da obra da cantora, respaldando-

nos em canções indicativas do que representou Clara Nunes 

para o Brasil e, principalmente para a memória da diáspora 

africana dos anos de 1970. Também analisamos as fotos de 

capa de seus LPs e os traços de sua performance permitindo 

ampliar a consistência da mensagem que objetivava transmitir. 

 O livro Brasil: Mito fundador e sociedade autoritária 

de Marilena Chauí (2000) apresenta obras e textos escritos 

sobre vários períodos, abordando uma história explicativa da 

formação do Brasil, criticando a perspectiva enaltecedora do 

país, “a ideal”, que destacava o branco europeu como 

protagonista. A população descendente da diáspora africana e 

os indígenas, na maioria das obras apareciam como 

coadjuvantes, marginalizados ou inferiorizados e, segundo 

Marilena Chauí, nunca despontaram como protagonistas nos 

eventos históricos do país. 

 Na década de 1970, o Brasil começou a sofrer 

transformações marcantes, como já discutimos no capítulo I e, 

neste contexto, os movimentos sociais em defesa da população 

descendente da diáspora africana se reorganizaram, emergindo 

com força no cenário político e cultural. Clara Nunes é a nossa 

anfitriã
112

, permitindo uma interpretação possível do Brasil 

neste período. O trabalho artístico da cantora foi consumido 
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 Verso da canção Mãe África, composição de Sivuca e Paulo César Pinheiro, 

faixa nº 09 do álbum Nação (1982). 
112

 Utilizamos a palavra anfitriã, pois Clara Nunes era dona da produção 

cultural eleita para a elaboração dessa pesquisa transformada em dissertação 

de mestrado. 
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por um público diversificado, rompeu paradigmas de classes 

sociais, edificando novas formas de identificação entre os 

brasileiros nos anos de 1970. Buscamos analisar essa produção 

cultural e compreender como o público a consumiu 

intensamente, apesar das mazelas do racismo
113

. 

Iniciamos as análises deste terceiro e último capítulo 

com a canção Mãe África (1982), central para avançarmos na 

discussão, tanto que utilizamos o verso mais emblemático 

como título do presente capítulo: “Filho Brasil pede a bênção 

de mãe África”. Esta frase sugere de forma sucinta o nosso 

objetivo central. O Brasil é uma extensão da África, todavia, ao 

analisarmos a canção de modo mais amplo, obtemos uma 

interpretação mais consistente, para o que segue a letra: 

 
No sertão, mãe que me criou/Leite seu nunca 

ma serviu/Preta Bá foi que amamentou/Filho 

meu, filho do meu filho/No sertão, mãe preta 

me ensinou/Tudo aqui nós que construiu/Filho 

meu, tu tem sangue Nagô/Como tem todo esse 

Brasil/Lelê ô lelê ô lelê ô lalá/Lelê ô lelê ô lelê 

ô lalá/Lelê ô lelê ô lelê ô lalá/Lelê ô lelê ô lelê ô 

lalá/Oiê, dos meus irmãos de Angola 

África/Oiê, do tempo do quilombo África/Oiê, 

pra Moçambique e Congo África/Oiê, para a 

nação banto África/Pelo bastão de Xangô/E o 

caxangá de Oxalá/Filho Brasil pede a bênção 

Mãe África/Pelo bastão de Xangô/E o caxangá 

de Oxalá/Filho Brasil pede a bênção de Mãe 

África (Sivuca e Paulo César Pinheiro, 1982). 
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 A palavra racismo já apareceu outras vezes no texto, entretanto, no 

contexto que aqui se insere, acreditamos necessário explicar o significado: 

remete a um conjunto de teorias, crenças e práticas que estabelece uma 

hierarquia entre as raças (etnias), consideradas fenômenos biológicos. O 

direito de uma raça (etnia) considerada pura ou superior permitia a 

dominação sobre outras, geralmente consideradas inferiores. Ver mais sobre 

o assunto em: MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no 

Brasil: identidade nacional x identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 

2004. 
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Clara Nunes cantava acompanhada por sanfona, 

triângulo e zabumba, indícios de Áfricas no Brasil, presentes 

no instrumental da obra. O início da canção remete-nos a 

palavra “sertão”, referência ao Brasil colonial. Ao chegar à 

terra atualmente chamada Brasil, não existiam construções com 

as quais o colonizador europeu estivesse familiarizado. Este 

mesmo verso ainda oferece outra informação, “mãe que me 

criou”, indicando que o Brasil foi construído (SILVA, 1990), 

não pelos portugueses a partir de 1500: “Leite seu nunca ma 

serviu”. Se o futuro país era um sertão, uma floresta natural 

distante de povoações,precisava ser transformado, habitado por 

populações humanas e, para tal intento, demandava-se trabalho 

braçal. 

Sergio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil 

(1936), afirma que o colonizador português e espanhol não 

gostava do trabalho físico, mas sim do papel de “senhor”. A 

falta de disposição para o trabalho braçal, junto a fidalguia 

trazida de sua terra, impulsionou o trabalho escravo, iniciando 

em meados do século XVI o tráfico de africanos para o Brasil. 

Foram braços africanos que trabalharam e transformaram as 

terras brasileiras, pois do século XVI ao XIX, o principal 

recurso de produção foi a mão de obra africana escravizada, 

conforme evidenciamos na frase “Leite seu nunca ma serviu”, 

sendo leite” uma metáfora para trabalho.  

Nesta interpretação, portugueses e espanhóis pouco 

realizaram para a construção do Brasil: “Preta Bá foi que 

amamentou/Filho meu, filho do meu filho/No sertão, mãe preta 

me ensinou/Tudo aqui nós que construiu”. De forma explícita, 

os trechos indicam que os africanos trabalharam, cultivaram a 

terra e sustentaram o restante da população, estando a 

economia do país nas mãos dos povos africanos da diáspora.  
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No caso da próxima frase: “Filho meu, tu tem sangue 

Nagô
114

”, surge um Brasil marcado pela presença africana, um 

país que se expressa como mestiço, aspecto marcante em toda a 

produção cultural de Clara Nunes, tanto que o disco gravado 

em 1980 chama-se Brasil Mestiço. O Brasil não era mestiço 

biologicamente, mas culturalmente, visto que elementos das 

culturas africanas resistiram e permaneceram no cotidiano da 

população. 

Considerando a presença marcante da figura do 

mestiço, da mistura das três raças (etnias) - europeu, africano e 

indígena -, na obra de Clara Nunes, faz-se necessário expressar 

a discussão que intelectuais e militantes traçaram no início dos 

anos de 1990 acerca da afirmação do país mestiço, interpretada 

como uma maneira de negação da identidade negra. Kabengele 

Munanga é um dos principais representantes desta corrente 

(MUNANGA, 1999, p. 16). 

 
Algumas vozes nacionais estão tentando 

atualmente encaminhar a discussão em torno da 

identidade mestiça, capaz de reunir todos os 

brasileiros (brancos, negros e mestiços). Vejo 

nessa proposta uma nova sutileza ideológica 

para recuperar a ideia de unidade nacional, não 

alcançada pelo fracassado branqueamento 

físico. Essa proposta de uma nova identidade 

mestiça, única, vai na contramão dos 

movimentos negros e outras chamadas minorias 

que lutam para a construção de uma sociedade 

plural e de identidades múltiplas. 

 

Decidimos apresentar este discurso dos anos de 1990 

em diante para apontar que não estamos alheios a esse debate. 

Nossa intenção não é desqualificar ou minimizar a importância 
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 O termo Nagô remete aos povos que vivem no sudeste da atual Nigéria, 

do Benim e no Togo. Durante o século XVIII e até 1815, foram 

escravizados e trazidos em massa para o Brasil durante o chamado “Ciclo 

da Costa da Mina”. 
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política que o trabalho artístico de Clara Nunes possui, 

ponderando uma reflexão sobre o contexto social da década de 

1970. Cantar que o Brasil era mestiço e trazer como elemento 

central de sua produção artística elementos das religiões 

marginalizadas das populações descendentes da diáspora 

africana (Umbanda e Candomblé) constitui um valor 

desmesurado.  

Clara Nunes, ao seu modo, deu voz a inúmeras pessoas 

que não podiam expressar a sua fé livremente, diante de todos 

os estigmas e preconceitos existentes, e como já elencamos no 

capítulo II, a produção da cantora relacionava-se também ao 

Movimento Negro reorganizado nos anos de 1970. Deste 

modo, interpretamos que, dizer-se mestiço neste período não 

significava negar a negritude, mas acreditar que as diferenças 

identitárias se formaram com base na mestiçagem. Portanto, 

entendemos que a produção artística de Clara Nunes e, em 

especial a canção “Mãe África”, em análise no presente 

momento, intentava reafirmar a presença africana na cultura 

brasileira ao afirmar a mestiçagem. 

Nos versos finais percebemos a mensagem transmitida 

pela cantora: “Oiê, dos meus irmãos de Angola África”. Clara 

Nunes fez uma saudação à população de Angola – “meus 

irmãos”, região que, durante o século XVII, sofreu com a 

retirada de aproximadamente 600.000 pessoas trazidas para o 

Brasil através do tráfico negreiro. A frase seguinte é uma 

continuação da anterior: afirmação de que os angolanos 

sentiram os horrores da escravidão no Brasil, mas também se 

organizaram, protestaram e criaram espaços de resistência, 

como os quilombos
115

, por exemplo. Moçambique e Congo 

também são saudados ao longo da canção, regiões africanas 

que também sentiram os impactos do tráfico atlântico.  

Finalizando essa parte de saudações, a cantora também 

referência os povos bantos: “Oiê, para a nação banto África”, 
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 Na época colonial, o Brasil chegou a ter centenas destas comunidades em 

seu território. 



132 
 

povos do grupo étnico-linguístico localizado na África 

Subsaariana
116

 e que engloba cerca de 400 subgrupos étnicos. 

Os povos bantos, esparsos em diversos territórios dos atuais 

países africanos, também sentiram as marcas da escravidão 

atlântica no passado.  

Significativo também o uso da palavra África, que 

aparece na canção seis vezes. Ao escutar a música, percebemos 

que Clara Nunes, entoa com mais intensidade a palavra, no 

intuito de enfatizar a relação do Brasil com a África. O final da 

canção parece-nos surpreendente: “Pelo bastão de Xangô e o 

caxangá de Oxalá, filho Brasil pede a benção de Mãe África”. 

Clara Nunes punha em evidência a resistência dos povos 

africanos na diáspora, enfocando a religiosidade que traziam 

consigo, uma vez que Xangô e Oxalá são dois orixás do 

panteão religioso africano. 

Oxalá simboliza a paz, é o pai maior das nações 

africanas que o cultuam, enquanto Xangô é considerado a 

divindade do fogo e da justiça, importante nos segmentos do 

Candomblé e da Umbanda no Brasil, sendo temido e 

respeitado, viril e violento, e muito vaidoso, porém, grande 

justiceiro, sempre castigando ladrões e malfeitores (PRANDI, 

2001).  

Explicamos rapidamente quem são Xangô e Oxalá de 

acordo com a obra Mitologia dos Orixás de Reginaldo Prandi, 

autor já utilizado anteriormente em nosso trabalho e que 

oferece um estudo bastante aprofundado sobre as 

características de todos os orixás cultuados por algumas 

culturas africanas e da diáspora. Sabendo quem são essas duas 

divindades presentes na letra da canção de Clara Nunes, 

vejamos o que significa a religião para a população que os 

cultua. Nas palavras de Mariana de Mello e Souza (2008, p. 

44):  
Nas sociedades africanas, onde foram 

capturados os escravos trazidos para o Brasil, 
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 Corresponde a região do continente africano ao sul do Deserto do Saara. 
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toda a vida na terra estava ligada ao além, a 

dimensões transcendentais que, só ritos e 

objetos sacralizados podiam atingir. Na costa 

da África que vai do Senegal a Moçambique, 

ou seja, aquela na qual, portugueses e outros 

povos europeus negociavam escravos, e nas 

regiões do interior ligadas a esses litorais, quase 

tudo era explicado e resolvido por forças 

sobrenaturais. 

 

De acordo com a autora, a crença no sobrenatural, numa 

vida ligadas às forças do além, para essas populações ocupava 

papel central em sua existência, pois o mundo girava em torno 

do natural e do sobrenatural. Cabe ressaltar que, no caso dos 

povos de santo, apesar de algumas variações entre um terreiro e 

outro, não há separação entre vida religiosa e cotidiano. Deste 

modo, refletindo sobre o conteúdo da canção, as agruras que os 

povos descendentes da diáspora africana sofreram, 

mantiveram-se presentes na memória por meio da 

religiosidade. 

 Outra possível interpretação, mais evidente, é que 

Preta-Bá aparece como a ama de leite e representa a África, a 

mãe que alimenta e ensina, doando seu leite ao filho Brasil, que 

“tem sangue nagô” (Brasil, no caso, é o narrador da canção). A 

África também é lembrada na saudação às duas nações do 

Candomblé, Ketu ou Iorubá, que representaria a tradição dos 

povos nagô; e Angola, representativa dos bantos. O Filho 

Brasil reconhece suas origens e pede a bênção à Mãe África 

por meio de duas divindades iorubanas (orixás), popularizadas 

pelo Candomblé e pela Umbanda: Xangô e Oxalá.  

Finalizando nossa interpretação da canção, embora que 

de maneira sintetizada
117

, uma reflexão acerca da performance 

                                                           
117

 Denominamos desta forma em consideração à discussão presente na obra 

História e Canção, de Marcos Napolitano, sendo canção um objeto 

sociológico e culturalmente complexo que, uma única canção permite um 

imenso universo de interpretação (2005, p. 8). 
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vocal faz-se condizente. Paul Zumthor desenvolve, em seu 

livro Performance, Recepção e Leitura (2007, p. 83-84), 

abordagem imperiosa para nossa análise acerca das 

performances de Clara Nunes:  

 
[...] a voz é o lugar simbólico por excelência 

[...] a voz, quando a percebemos estabelece ou 

restabelece uma relação de alteridade que, 

funda a palavra do sujeito. Todo objeto adquire 

uma dimensão simbólica quando é vocalizado 

[...] a voz é uma subversão ou uma ruptura da 

clausura do corpo. Mas ela atravessa o limite do 

corpo sem rompê-lo, ela significa o lugar de um 

sujeito que não se reduz à localização pessoal 

[...]. 

 

 De acordo com o autor, a voz tem o poder de 

materialização e, quando presente, transforma os símbolos 

componentes da canção em elementos e sentidos interpretáveis. 

A voz liga-se à sociabilidade: “Ouvimos uma voz, ou emitimos 

a nossa, sentimos, declaramos que não estamos sozinhos no 

mundo [...]” (ZUMTHOR, 2007, p. 86). Enfatizamos essa 

definição de Zumthor a respeito de performance vocal para 

indicar a força que uma canção representa e, em se tratando do 

trabalho artístico de Clara Nunes, torna-se mais evidente o 

enfoque já esboçado no capítulo II: Clara Nunes foi uma 

cantora performática de voz e corpo
118

 . 

4.1 TEM ORIXÁ NO SAMBA: UMA ANÁLISE DA 

DISCOGRAFIA 

Com todas as transformações pelas quais o Brasil 

passou, atores sociais das mais diversas áreas almejavam 

responder “que país é esse?”. Tal questionamento, indício 

                                                           
118

 Consultar CD anexado à dissertação, onde estão presentes os 
videoclipes de todas as canções mencionadas neste trabalho. 
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perturbador desta pesquisa, sugere pensar como um país racista 

passou a consumir com intensidade produtos culturais 

marcados por códigos e elementos das culturas africanas. Neste 

texto dissertativo a intenção não é responder de forma 

consistente esta pergunta, entretanto, objetivamos apresentar 

parte desta produção cultural e levantar indícios que permitam 

a elaboração de trabalhos futuros, pois pretendemos 

permanecer voltados ao estudo desta temática em novas 

oportunidades. 

Anteriormente já indicamos que não apenas no trabalho 

artístico de Clara Nunes a religiosidade de matriz africana 

começou a se fazer presente a partir da década de 1970, mas 

outros artistas de âmbito nacional como Maria Bethânia, 

Vinícius de Moraes, Edu Lobo, Carlos Lira, Martinho da Vila, 

Jorge Ben Jor, Leci Brandão, Gilberto Gil e João Nogueira, 

também traziam aspectos deste universo religioso.  

 Essas práticas apareciam com frequência, para além do 

campo musical e de enredos de carnaval, compondo peças de 

teatro e tramas de novelas. Clara Nunes não foi a única, nem a 

primeira cantora a entoar evocações aos orixás. Segundo dados 

apresentados por Marcos Napolitano, em um temário geral das 

canções inscritas no III Festival de MPB da Record, em 1967, 

191 (cento e noventa e uma) músicas referenciavam a 

Umbanda ou Iemanjá (NAPOLITANO, 2001, p. 218).  

Reginaldo Prandi lista cerca de mil músicas com referências às 

religiões afro-brasileiras, gravadas no século XX (PRANDI, 

2001). 

Partindo desta realidade iniciada nos anos de 1950 com 

o advento da televisão no Brasil, intensificada no decorrer dos 

anos de 1964-1975, a fase popular deste eletrodoméstico, 

podemos apreender que, nas palavras de Liv Sovik (2009, p. 

18), 

 
É na cultura dos meios de comunicação que 

encontramos não simplesmente uma explicação 

do que “todo mundo pensa”, mas propostas 
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emergentes, novas verdades às quais se pede 

adesão. Daí o interesse em entender essa cultura 

e, nela, os discursos em torno das identidades 

raciais brasileiras.  

 

Neste contexto, de acordo com essas produções 

artísticas que elencamos, centralizadas nos fundamentos 

culturais dos povos descendentes da diáspora africana, 

podemos dizer que novos personagens entraram em cena a 

partir da década de 1960 e 1970, tendo Clara Nunes e sua 

produção artística papel destacado na associação entre as 

religiões de matriz africana e a música popular brasileira. Clara 

foi uma cantora televisiva, com direcionamento intenso para 

consolidação de sua imagem audiovisual, cristalizada na 

lembrança coletiva – uma cantora vestida de branco, com os 

cabelos crespos e volumosos, usando adereços de filhos de 

santo. A partir da análise da discografia
119

 da cantora 

justificamos esta argumentação. Para fins de conhecimento e 

exposição de nossas reflexões, segue a tabela
120

 relativa aos 

álbuns selecionados: 

 

 

                                                           
119

 Clara Nunes gravou 16 (dezesseis) discos entre 1966 e 1982, entretanto, 

neste trabalho selecionamos 13 (treze) álbuns, pois os dois primeiros - A 

voz adorável de Clara Nunes (1966) e Você passa, Eu acho graça (1968) -, 

não apresentam canções relativas às populações afro-diaspóricas, motivo 

pelo qual optamos por excluí-los desta análise. O álbum Brasileiro, 

profissão esperança (1974), gravado em parceria com Paulo Gracindo, 

também optamos por suprimir desta dissertação, uma vez que concentramo-

nos na produção artística de Clara Nunes e seus vínculos com as práticas 

culturais de matriz africana. 
120

 Tabela elaborada pela pesquisadora. Todos os álbuns foram produzidos 

pela gravadora Odeon, cuja participação é extremamente significativa na 

biografia da música popular brasileira, sendo pioneira na indústria 

fonográfica nacional (informações retiradas do material impresso lançado 

pela própria gravadora: ODEON. 100 anos de música no Brasil: as 

primeiras músicas do século XX). 
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Tabela 1 - Álbuns gravados por Clara Nunes e selecionados para a 

pesquisa. 

Álbum Ano 

Número de canções 

que compõem o 

álbum 

A beleza que canta 1969 16 

Clara Nunes 1971 18 

Clara Clarice Clara 1972 15 

Clara Nunes 1973 14 

Alvorecer 1974 14 

Claridade 1975 12 

Canto das três raças 1976 10 

As forças da natureza 1977 12 

Guerreira 1978 13 

Esperança 1979 13 

Brasil mestiço 1980 13 

Clara 1981 11 

Nação 1982 11 

Fonte: Tabela elaborada pela autora da pesquisa. 

De acordo com a tabela, percebemos que, dentro da 

discografia selecionada, Clara Nunes gravou um total de 172 

(cento e setenta e duas) canções. Nosso intento, nestas linhas 

que seguem, é destacar as canções sobre questões políticas e 

culturais das populações afro-diaspóricas, enfatizando a 

religiosidade, analisando de forma sintetizada aquelas que 

consideramos mais emblemáticas, lembrando que algumas 

canções já foram discutidas ao longo desta narrativa. 
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Elaboramos também um quadro
121

 sobre as canções 

cujas letras possuem conteúdo de interesse específico desta 

pesquisa: 

 
Quadro 1 - Canções de Clara Nunes com conteúdo sobre Áfricas nas 

diásporas 

Álbum Ano Canção Compositor 

A beleza 
que canta 

1969 Guerreiro de 
Oxalá 

Carlos Imperial 

Clara Nunes 1971 Aruandê... 
Aruandá 

Zé da Bahia 
 

Clara Nunes 1971 Ê baiana Fabrício da Silva, 
Baianinho, Ênio Santos 

Ribeiro e Miguel 
Pancrácio 

Clara Nunes 1971 Misticismo da 
África ao Brasil 

João Galvão/Vilmar 
Costa/Mário Pereira 

Clara Nunes 1971 Festa para um 
rei negro 

Zuzuca 

Clara 
Clarice 
Clara 

1972 Morena do mar 
 

Dorival Caymmi 

Clara 
Clarice 
Clara 

1972 Ilu aye (Terra da 
vida) 

Norival Reis e Silvestre 
Davi da Silva 

Clara 
Clarice 
Clara 

1972 Tributo aos 
Orixás 

 
Mauro Duarte, Noca e 

Rubem Tavares 

Clara Nunes 1973 É doce morrer 
no mar 

Dorival Caymmi e Jorge 
Amado 

Alvorecer 1974 Sindorerê Candeia 

                                                           
121

 Analisando a discografia de 1969 a 1982 (13 álbuns), encontramos 41 

(quarenta e uma) canções que retratam questões sobre as populações afro-

diaspóricas. 
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Alvorecer 1974 O que é que a 
baiana tem 

Dorival Caymmi 

Alvorecer 1974 Nanaê, Nanã 
Naiana 

Sidney da Conceição 

Alvorecer 1974 Conto de areia Sidney da Conceição 

Alvorecer 1974 Mandinga Ataulfo Alves e Carlos 
Imperial 

Claridade 1975 O Mar Serenou Candeia 

Claridade 1975 A Deusa dos 
Orixás 

Romildo e Toninho 

Canto Das 
Três Raças 

1976 Canto Das Três 
Raças 

Mauro Duarte e Paulo 
César Pinheiro 

Canto Das 
Três Raças 

1976 Fuzuê Romildo e Toninho 

As forças da 
natureza 

1977 Senhora das 
Candeias 

Romildo e Toninho 

As forças da 
natureza 

1977 Coisa da Antiga Nei Lopes 

As forças da 
natureza 

1977 Fado Tropical Chico Buarque 

Guerreira 1978 Guerreira João Nogueira e Paulo 
Cesar Pinheiro 

Guerreira 1978 Candongueiro Nei Lopes e Wilson 
Moreira 

Guerreira 1978 Jogo de Angola Mauro Duarte e Paulo 
Cesar Pinheiro 

Guerreira 1978 Zambelê Catoni e Rosa 

Esperança 1979 Banho de 
manjericão 

João Nogueira-Paulo 
Cesar Pinheiro 

Esperança 1979 Na linha do mar Paulinho da Viola 

Esperança 1979 Minha gente do 
morro 

Jaime e Candeia 

Esperança 1979 Mulata do 
balaio 

Wilson Moreira e Nei 
Lopes 

Brasil 
mestiço 

1980 Morena de 
Angola 

Chico Buarque 



140 
 

Brasil 
mestiço 

1980 Peixe com coco Alberto Lonato, Josias e 
Maceió do Cavaco 

Brasil 
mestiço 

1980 Brasil mestiço, 
santuário da fé 

Mauro Duarte e Paulo 
César Pinheiro 

Clara 1981 Portela na 
avenida 

Mauro Duarte e Paulo 
César Pinheiro 

 

Clara 1981 Coroa de areia Mauro Duarte e Paulo 
César Pinheiro 

Clara 1981 Macunaíma Norival Reis e Davi 
Antônio Correia 

Nação 1982 Nação Aldir Blanc, Paulo Emilio 
e João Bosco 

Nação 1982 Ijexá Edil Pacheco 

Nação 1982 Afoxé pra Logun Nei Lopes 

Nação 1982 Mãe África Sivuca 

Nação 1982 Bela cigana João Nogueira e Ivo 
Lancellotti 

Fonte: Quadro elaborado pela autora da pesquisa 

Clara Nunes, após ter gravado a canção Você passa, Eu 

acho graça
122

 (1968), marcando presença no samba, iniciou 

uma carreira de sucesso. No segundo semestre de 1969, lançou 

o LP A beleza que canta, sendo que das 16 (dezesseis) faixas, a 

cantora gravou uma única canção sobre fundamentos da 

religiosidade de matriz africana (Umbanda e Candomblé), 

Guerreiro de Oxalá
123

, e as demais seguiam a temática 

romântica. Ao observar a capa do LP, podemos interpretar que 

Clara Nunes ainda não tinha assumido a personagem 

“Guerreira”, apresentando-se com aparência de cantora de 

boleros românticos. 

                                                           
122

 Composição de Ataulfo Alves e Carlos Imperial. O álbum que trazia essa 

canção também tinha como título Você passa, Eu acho graça, gravado em 2 

de julho a 3 de outubro de 1968 e lançado no último trimestre de 1968. 
123

 Composição de Carlos Imperial. 
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Imagem 10 - Capa do disco A beleza que canta (1969). 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Observando a roupa trajada pela cantora neste álbum, 

percebemos que em 1969 ainda não havia se lançado ao samba. 

Trazia cabelos longos e lisos, uma expressão facial de 

docilidade, uma aparência romântica, típica das cantoras de 

bolero da década anterior. Em meio aos aparatos de beleza, 

nem o colar do figurino relacionava-se à temática que, em 

seguida, tornar-se-ia mote principal de seu trabalho artístico.  

Voltando as atenções para a canção Guerreiro de 

Oxalá: 

 
Na umbanda de Oxalá/Tem mandinga tem 

obá/São Jorge, Ogum Jerê/É Guerreiro de 

Oxalá/Lalaiá... Lalaiá.../É Guerreiro de 
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Oxalá/Vou partir por uma estrada/Mas não sei 

onde chegar/Nos braços da bem-amada/É que 

eu quero descansar/Meu amor vem lá do 

fundo/Tem querência de valor/A grandeza 

desse mundo/É menor que o meu amor/No meu 

céu tem mais estrelas/No meu campo tem mais 

flor/Só quem ama pode vê-las/Só quem é feito 

de amor/À rolar um doce pranto/Uma lágrima 

sentida/Acordar com um beijo santo/Minha 

bela adormecida/Jerê, Jerê, Jerê obá/Jerê de 

umbanda de Oxalá/Ogum guerreiro, 

cavaleiro/Lua cheia é seu gongá, Jerê obá 

(Carlos Imperial, 1969) 

 

 O título anuncia a abordagem da canção e os primeiros 

versos evidenciam a temática. Clara Nunes expunha o universo 

religioso da umbanda: “Na Umbanda de Oxalá, tem mandinga 

tem obá”. A partir de uma base africana, uma católica e do 

esoterismo europeu, pode-se dizer que a Umbanda é uma 

religião mestiça
124

, segundo entendimento da cantora. Formada 

em território brasileiro, a Umbanda que Clara Nunes alude é de 

Oxalá, novamente presente numa canção interpretada pela 

cantora.  

Interessante indicar que, ao longo da seleção das 

canções envolvendo religiosidade de matriz africana, 

encontramos Oxalá expresso em cinco canções: Guerreiro de 

Oxalá (1969)
125

 Misticismo da África ao Brasil
126

 (1971), 

Mandinga
127

 (1974), Guerreira
128

 (1978), Mãe África
129

 (1982) 

                                                           
124

 Importante enfatizar que Clara Nunes defendia um Brasil mestiço, tanto 

que em entrevista concedida à Rádio Bandeirantes em 1981, ao ser 

questionada por Edson Guerra a respeito do que ela definia como música 

popular brasileira, afirmou: “essa mistura do índio, do negro, do branco e 

formou essa coisa extraordinária que é a música popular, que é a coisa mais 

linda, a música mais linda do mundo” (Clara Nunes, 1981). 
125

 Composição de Carlos Imperial. 
126

 Composição de João Galvão e Vilmar Costa/Mário Pereira. 
127

 Composição de Ataulfo Alves e Carlos Imperial. 
128

 Composição de João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro. 
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e Tributo aos orixás
130

  (1972). Esta última, embora não 

mencione Oxalá enquanto palavra, saúda-o: “Agô-iê, Agô-iê, 

Agô, Mutumbá, Mutumbá, Pai maior,oni-babá”. Cabe ressaltar 

que estas canções foram escritas por compositores diferentes e 

apenas duas delas possuem o mesmo compositor - Carlos 

Imperial -, gravadas em álbuns distintos.   

O verso seguinte apresenta termo sobre uma prática 

umbandista, a mandinga, feitiço ou prática mágica para 

alcançar o que se almeja. Já a palavra Obá significa rei em 

iorubá. Outra expressão que representa de maneira evidente o 

que buscamos apresentar neste capítulo é “São Jorge Ogum 

Jerê
131

 é guerreiro de Oxalá”. Ogum Jerê, como indicamos no 

capítulo II, é outro orixá do Panteão Africano de origem 

iorubana (nagô), representado como o guerreiro. São Jorge 

também aparece na canção, um santo do catolicismo popular
132

 

e, não inserido por acaso na música. No período da escravidão, 

uma das formas de resistência dos africanos que cultuavam 

                                                                                                                           
129

 Composição de Sivuca. 
130

 Composição de Mauro Duarte, Noca e Rubem Tavares. 
131

 O significado específico de Jerê não foi encontrado, porém, chegamos a 

uma explicação: Há vários nomes de Ogum fazendo alusão a cidades onde 

houve o seu culto e, também há de se considerar que o orixá possui vários 

nomes na África e no Brasil, adquirindo particularidades e costumes de um 

terreiro para o outro. (informação retirada do Caderno de Campo I, 2008 – 

acervo particular da pesquisadora). 
132

 “Recorrendo a Riolando Azzi, o catolicismo tradicional ou barroco, 

baseado no caráter leigo, popular, com manifestações públicas de fé, em 

geral sem muitos “controles” ou regulamentos sobre práticas devocionais, 

foi muitas vezes visto, pela Igreja, como profanidade. Como o próprio autor 

destaca, este catolicismo dito tradicional, medieval, luso-brasileiro, familiar 

e social, comporta compreensão limitada, pensada apenas a partir dos 

parâmetros oriundos de influências lusas, com alguns indícios de elementos 

indígenas e africanos, restringindo a compreensão, por exemplo, de todas as 

manifestações de reisados e festas com ritmos, cores, performances e 

instrumentos africanos ou de origens africanas”. Consultar mais 

informações e bibliografias em: RASCKE, 2013, p. 143. 
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orixás era reverenciar a imagem deste santo católico, 

relacionando-o com as características de Ogum. 

A prática de representar o orixá por meio de um santo 

católico aconteceu com diferentes santos, um processo de 

ressignificação: Oxalá representado na imagem de Jesus Cristo, 

Xangô a São Gerônimo, Oxóssi a São Sebastião, Iansã a Santa 

Bárbara, Iemanjá a Nossa Senhora dos Navegantes, Oxum a 

Nossa Senhora da Conceição e Exu a São Antônio. Africanos 

escravizados faziam suas orações utilizando santos católicos, 

no entanto, no imaginário destes homens e mulheres de origem 

africana, estavam cultuando seus orixás.  O artifício de 

resistência do período escravocrata se perpetuou ao longo do 

tempo, sendo bastante comum encontrarmos atualmente santos 

católicos nos Gongás de terreiros de Umbanda. 

 Retomando a canção de Clara Nunes, Ogum é 

guerreiro de Oxalá. De acordo com a mitologia dos orixás 

(PRANDI, 2001), Oxalá é o orixá maior (o obá); todo rei tem o 

seu exército e, de acordo com o contexto apresentado na 

canção, cremos que a cantora apresenta Ogum como chefe do 

exército de Oxalá, o grande guerreiro.  

Os versos seguintes da canção apresentam de forma 

tácita os princípios da Umbanda de Caritas
133

 ou Branca
134

: 

amor, humildade e caridade. Esse tipo de Umbanda segue uma 

doutrina mais próxima do espiritismo-catolicismo, utilizando 

inclusive os livros do ensinamento espírita como fonte 

                                                           
133

 Importante indicar que existem vários tipos de Umbanda: Caritas ou 

Branca, Esotérica, Traçada, Cruzada e Quimbanda, cada uma com suas 

especificidades ritualísticas. Sobre o assunto ver: CASALI, 2006. 
134

 O termo Umbanda Branca, no contexto desta dissertação, entendemos 

como racista, pois, se a Branca é aquela que realiza a caridade e a 

humildade, a Preta que, muitas vezes é denominada Quimbanda, faz o mal, 

logo tudo que é bom é branco e o que é ruim é preto. Parece-nos antagônico 

o uso do termo, uma vez que as origens de qualquer uma das umbandas 

estão calcadas nas culturas africanas. Ver mais sobre o uso dos termos 

branco e preto na obra: SOVIK, Liv. Aqui Ninguém é Branco. Rio de 

Janeiro: Aeroplano, 2009. 
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doutrinária, em que os médiuns vestem apenas branco e não há 

uso de atabaques nem gira para Exu
135

 e Pomba-gira
136

. Alheia 

também aos rituais de sacrifícios de animais, constitui espaço 

religioso que acolhe todas as pessoas, indiferentemente da 

religião que seguem
137

. Os umbandistas desta linhagem 

ocupam-se em socorrer espiritualmente, de forma gratuita 

(caridade), as pessoas que os procuram, e esse amor ao 

próximo encontra-se marcado na canção Guerreiro de Oxalá. 

Evidenciando essa discussão, segue o hino
138

 da Umbanda de 

Caritas ou Branca:  

 
Refletiu a luz divina/ Com todo seu esplendor/ 

vem do reino de Oxalá/ Onde há paz e amor/ 

Luz que refletiu na terra/ Luz que refletiu no 

mar/ Luz que veio de Aruanda/ Para tudo 

iluminar/ A Umbanda é paz e amor/ É um 

mundo cheio de luz/ É a força que nos dá vida/ 

E a grandeza nos conduz/ Avante filhos de fé/ 

                                                           
135

 Na Umbanda, os exus são entidades de pessoas desencarnadas que, por 

motivos de evolução espiritual, retornaram à terra na falange do orixá Exu 

para cumprir missão espiritual junto aos seus seguidores. Foi relacionado 

erroneamente ao diabo cristão pelos colonizadores europeus, devido ao seu 

estilo irreverente, brincalhão e pela forma como é representado no culto 

africano. Ver mais In: PRANDI, 2001. 
136

 Entidade que trabalha em alguns terreiros de Umbanda, sendo 

equivalente a forma feminina de Exu. 
137

 Informação obtida em 2008, durante a participação no grupo de pesquisa 

Mapeamento Cultural do curso de História da Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul (Unidade de Amambai), na qual o prof. Me. Rodrigo 

Casali e eu ficamos responsáveis pelos terreiros de Umbanda e Candomblé 

da cidade de Amambai-MS. Caderno de Caderno de Campo I, 2008 – 

acervo particular da pesquisadora. 
138

 Na Umbanda de Caritas, diferente da Umbanda Traçada, Cruzada e 

Quimbanda, as canções não são chamadas de pontos, mas de hino, assim 

como as canções que fazem parte dos espaços religiosos de origem cristã. 
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Como a nossa lei não há/ Levando ao mundo 

inteiro/ A Bandeira de Oxalá
139. 

 

Sabemos que, a partir do sétimo verso da canção 

Guerreiro de Oxalá, abre-se um leque imenso de 

possibilidades de interpretação, entretanto, como o título e os 

primeiros versos deixam explícitos que se refere ao universo 

umbandista. Voltando a atenção para o álbum, é interessante 

ressaltarmos que embora o LP seja composto por 16 

(dezesseis) canções e, apenas uma relacionada à Umbanda, não 

podemos desprezá-la, pois nas entrelinhas, Guerreiro de Oxalá, 

evoca a religião umbandista, foco central da canção.   

Ainda, sobre esta canção, encontramos na entrevista 

cedida à Rádio Bandeirantes em 1981, Clara Nunes 

concordando com o radialista Edson Guerra quando ele diz:  

 
Parece que o Imperial foi para você o seu trevo 

de quatro folhas, deu muita sorte, primeiro com 

o Você passa eu acho graça ao lado do Ataulfo 

e em 69 a música que ficou definindo mesmo a 

Clara Nunes como a cantora das coisas típicas 

do povo brasileiro, das raízes brasileiras, 

quando ele fez o guerreiro de Oxalá
140 . 

 

A cantora, por sua vez, respondeu: “O Imperial, ele teve 

essa visão realmente quando ele fez Guerreiro de Oxalá, quer 

dizer ele previu uma coisa que ia se tornar marcante na minha 

vida né
141

”. 

O terceiro LP da cantora, cujo título é o próprio nome 

da artista Clara Nunes, foi lançado em 1971, composto por 18 

(dezoito) canções, das quais 4 (quatro) possuíam significativos 
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 Hino retirado da página 31 do Caderno de Campo I, 2008 – acervo 

particular da pesquisadora, mas também disponível em várias páginas da 

Internet. 
140

 Documento em áudio do acervo particular da pesquisadora. 
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 Documento em áudio do acervo particular da pesquisadora. 



147 

elementos das culturas de origem africana, principalmente a 

religiosidade, enfatizada em várias partes da narrativa, pois a 

cada disco lançado, a cantora caracterizou-se ainda mais como 

a Deusa dos Orixás
142

 . As canções pertencentes ao contexto de 

nossa pesquisa são: Aruandê... Aruandá
143

 , Ê baiana
144

 , 

Misticismo da África ao Brasil
145

  e Festa para um rei negro
146

 

.   

 Misticismo da África ao Brasil, analisada de maneira 

sintética no capítulo II, é uma canção bastante emblemática, 

não existindo necessidade de trazer essa discussão novamente. 

Já Ê baiana, canção composta por poucos versos, no entanto, 

diz muito a respeito de duas entidades presentes nos terreiros 

de Umbanda e Candomblé de Angola: o baiano e a baiana
147

. 

Segue a letra da canção: 

 
Ê baiana/ Ê ê ê baiana, baianinha/ Ê baiana/ Ê ê 

ê baiana/ Baiana boa/ Gosta do samba/ Gosta da 

roda/ E diz que é bamba/ Baiana boa Gosta do 

samba/ Gosta da roda/ E diz que é bamba/ Olha, 

toca a viola/ Que ela quer sambar/ Ela gosta de 
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 Composição de autoria de Romildo e Toninho, gravada em 1975, álbum 

Claridade. 
143

 Composição de autoria de Zé da Bahia, faixa nº 01 do álbum Clara 

Nunes de 1971. 
144

 Composição de autoria de Fabrício da Silva, Baianinho, Ênio Santos 

Ribeiro, Miguel Pancrácio, faixa nº 04 do álbum Clara Nunes de 1971. 
145

 Composição de autoria de João Galvão,Vilmar Costa, Mário Pereira, 

faixa nº 07 do álbum Clara Nunes de 1971. 
146

 Composição de autoria de Zuzuca, faixa nº 18 do álbum Clara Nunes de 
1971. 
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 Como já enfatizamos anteriormente, há diferenças entre os tipos de 

Umbanda e com relação ao Candomblé, também. Há especificidades de 

uma nação para outra, entretanto, a que nos interessa neste trabalho, o 

Candomblé de Angola, cultua e trabalha com orixás e entidades (baianos, 

baianas, preto-velhos, preta-velhas, caboclos, caboclas, boiadeiros, marujos 

etc...), já o Candomblé de Ketu cultua e trabalha apenas com orixá.  Os dois 

tipos de Candomblé, realizam a “raspagem de cabeça”, já a Umbanda é 

alheia a essa prática. 
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samba/ Ela quer rebolar/ Toca a viola/ Que ela 

quer sambar/ Ela gosta de samba/ Ela quer 

rebolar/ Ê baiana/ Ê baiana/ Ê ê ê baiana, 

baianinha/ Ê baiana/ Ê ê ê baiana (Fabrício da 

Silva, Baianinho, Ênio Santos Ribeiro e Miguel 

Pancrácio, 1971). 

 

Nesta música, baianos e baianas representam, 

sobretudo, os nordestinos presentes nas giras de baiano, nos 

terreiros de Umbanda e Candomblé de vários lugares do Brasil. 

Nas palavras da historiadora Sílvia Brugger (2008, p. 21). 

 
A Bahia aparece no imaginário brasileiro, como 

lugar por excelência da herança africana. Lívio 

Sansone identifica a existência de uma “cultura 

afro-baiana”, centrada nas práticas e nos 

símbolos das religiões dos orixás, na culinária, 

com as comidas de santo e com o uso do azeite 

de dendê, e na música de percussão. É 

interessante notar que esses elementos 

presentes na vida, na obra e na performance de 

Clara Nunes fazem com que muitas vezes ela 

seja identificada com a Bahia e muitos a tomem 

mesmo como baiana. 

 

Essa associação apresenta a Bahia como local, por 

excelência, do Brasil negro, sugestivo também se concebermos 

que o maior sucesso do álbum Clara Nunes (1971) foi 

exatamente Ê Baiana, o primeiro disco de maior destaque da 

carreira da cantora. Neste álbum três canções evocam a Bahia: 

Ê baiana, Aruandê... aruandá, Misticismo da África ao Brasil. 

Considerando tal questão e o objetivo do presente capítulo, 

podemos observar que, desde o início da carreira da cantora no 

samba, o Brasil sempre foi representado como o “filho da mãe 

África”. 

Conscientes da impossibilidade de abordar 

detalhadamente todas as canções de Clara Nunes elencadas no 

quadro anterior, requerem atenção especial Aruandê... aruandá 
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e Guerreiro de Oxalá, sintomáticas acerca das vivências 

umbandistas e candomblecistas. Segue a letra:  

 
Eu vim da Bahia pra cantar/Aruandê... 

Aruandá.../ Minha gente abre a roda/Eu acabo 

de chegar/ Trago coisas da Bahia/ Nas canções 

que vou cantar/Aruandê... Aruandá.../ Eu vim 

da Bahia pra cantar/ Trago o amor como 

bagagem/ E me faço entender/ Falo pouco e 

acertado/E me faço compreender/Aruandê... 

Aruandá.../ Eu vim da Bahia pra cantar/ Trago a 

benção do Bonfim/ Berimbau e capoeira/ 

Saravá Pai Joaquim/ Proteção a vida 

inteira/Aruandê... Aruandá.../ Eu vim da Bahia 

pra cantar/ Trago a rosa e trago a rima/ Trago o 

som e trago a cor/ Trago a terra na viola/ E no 

peito muito amor/Aruandê... Aruandá.../ Eu vim 

da Bahia pra cantar/ E agora me despeço/ Que 

eu já dei o meu recado/ Deixo um abraço da 

Bahia com vocês/ Muito obrigado (Zé da Bahia, 

1971). 

 

 A canção inicia com o sujeito falante, no caso, Clara 

Nunes, a intérprete, dizendo que veio da Bahia para cantar, 

local considerado culturalmente um pedaço da África no 

Brasil. Observamos também os versos rimados, uma espécie de 

repente
148

. Na sequência, Aruandá, no imaginário religioso da 

Umbanda e do Candomblé um plano astral superior, onde os 

seguidores da religião creem chegar ao desencarnar
149

, caso 
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 Conhecido também como desafio, trata-se de uma tradição com 

elementos portugueses, dos antigos trovadores medievais, mas envolve 

também a memorização e uma rítmica muito marcante das culturas de 

matriz africana, sendo forte no nordeste brasileiro, uma mescla de poesia e 

música, na qual predomina o improviso “de repente”. 
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 Para umbandistas, candomblecistas e espíritas de modo geral, a morte 

significa uma passagem do mundo material para o mundo espiritual. Ver 

mais sobre o assunto em: PEIXOTO, Norberto. Umbanda Pé no Chão: um 

guia de estudos orientado pelo espírito Ramatís. Limeira: Editora do 

conhecimento, 2008. 
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tenham cumprido com suas obrigações de maneira correta 

durante a vida carnal.  

Chama atenção os versos “Eu vim da Bahia pra cantar” 

e Aruandê... Aruandá, destacados cinco vezes na letra da 

canção e ao final, mais uma vez um verso enfatizando a Bahia: 

“Deixo um abraço da Bahia com vocês”; além de concluir com 

Muito obrigado, típico do fechamento de um repente. Essa 

canção caracteriza com veemência a identidade artística 

assumida por Clara Nunes, deixando no esquecimento a 

imagem de cantora de boleros românticos dos anos de 1960. 

A música menciona também o Senhor do Bonfim, uma 

representação de Jesus Cristo bastante difundida no estado da 

Bahia, principalmente na cidade de Salvador. A Igreja do 

Senhor do Bonfim é um dos principais monumentos 

arquitetônicos de Salvador e palco da principal festa religiosa 

do lugar, no mês de janeiro. Deste modo, percebemos na 

mesma canção uma abordagem sobre religiosidade de matriz 

africana e a presença do catolicismo popular. Clara Nunes 

envolvia umbandistas e candomblecistas mas também os 

católicos, em suas letras, indícios do popular que desejava 

visibilizar.  

Confirmando essa afirmação, um trecho da própria 

cantora, em entrevista cedida à Rádio Bandeirantes em 

dezembro de 1981, necessita destaque: “eu quero ser enquanto 

eu viver uma cantora popular brasileira, uma cantora 

preocupada com as nossas coisas, com as nossas músicas, com 

os nossos ritmos, com a nossa raiz, com as coisas nossas
150

 ”. 

Este discurso acerca da maneira como define a própria 

produção cultural torna-se indicativo de seu olhar sobre as 

culturas populares, visto enredar todos os gêneros gravados ao 

longo da carreira: bolero, tango, samba-canção, bossa, valsa, 
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samba-bossa, samba, marcha, partido-alto forró, chula, xote, 

congado com bumba-meu-boi e batuque
151

.   

Retomando a análise da canção, o berimbau, 

instrumento de corda de origem angolana e a capoeira, 

expressão cultural afro-brasileira, também aparecem na canção. 

No contexto da música, Clara Nunes expõe que os trouxe da 

Bahia. Outra informação bastante interessante é a saudação a 

Pai Joaquim, entidade presente nos terreiros de Umbanda e de 

Candomblé de Angola, um preto-velho associado aos 

ancestrais africanos. As características dessas entidades são a 

sabedoria, a paciência e a humildade, oferecendo amor e 

carinho aos seus filhos. Vislumbramos indícios de que a ideia 

de filiação cultural entre Brasil e África apresenta-se em 

diversas gravações de Clara Nunes a partir de 1971 até 1983 

(ano de sua morte). 

No álbum Clara Clarice Clara, encontramos Morena 

do Mar
152

 , Ilu Ayê
153

 , Tributo aos Orixás
154

 como 

significativas ao contexto de nosso trabalho. Na primeira 

canção identificamos Clara Nunes cantando em primeira 

pessoa, afirmando ser a morena do mar que acabou de chegar, 

declaração utilizada por nós quanto a escolha do título desta 

dissertação: “Rainha do mar”. O trabalho artístico de Clara 

Nunes, em linhas gerais, concentrou-se em apresentar as 

peculiaridades culturais das populações descendentes da 

diáspora africana e, perceber os símbolos que o mar representa, 

enquanto memórias de Áfricas é sintomático na compreensão 

da incorporação do termo. Trazemos para conhecimento a letra 

de Morena do Mar (1972): 
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 Chegamos a essa interpretação ouvindo a discografia da cantora. 
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 Composição de autoria de Dorival Caymmi, faixa nº 05 do álbum Clara 

Clarice Clara (1972). 
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 Composição de autoria de Norival Reis, Silvestre Davi da Silva, faixa nº 

06 do álbum Clara Clarice Clara (1972). 
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 Composição de autoria de Dorival Caymmi, faixa nº 05 do álbum Clara 
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Morena do mar oi eu, morena do mar/Morena 

do mar sou eu/Que acabou de chegar/Morena 

do mar eu disse que ia chegar/Ai, eu disse que 

ia chegar, cheguei/Para te agradar, ai.../Eu 

trouxe as conchinhas do mar/Morena.../Para te 

enfeitar/Eu trouxe os peixinhos do mar/As 

estrelas do céu, morena/As estrelas do mar, 

ai.../As pratas e os ouros de Iemanjá.../Iemanjá, 

Iemanjá.../Sou pescador moro nas ondas do 

mar/Também sou filho de Iemanjá... (Dorival 

Caymmi, 1972). 

 

Em Morena do Mar, a diáspora representa o 

deslocamento em massa de diferentes povos originários de 

áreas distintas, provocando contatos entre diferentes grupos 

culturais e permitindo, em território desconhecido, múltiplas 

ressignificações culturais. A temática religiosa aparece 

novamente na figura de Iemanjá, um orixá de representação 

feminina da nação iorubana, sendo no Brasil considerada a 

rainha do mar, guardiã dos mares, das praias, das águas 

salgadas em geral. Vejamos um ponto
155

 bastante tocado em 

terreiros, principalmente de Umbanda Traçada e Cruzada, que 

se assemelha ao conteúdo de Morena do Mar:  

 
Conchas douradas e azuis/ verdes da cor do 

mar/ com que eu faço a minha guia/ da 

protetora Iemanjá/ eu ponho na minha guia/ 

búzios conchinhas do mar/ tiradas da areia 

branca/ da protetora Iemanjá
156

. 

 

Ilu-Ayê, em linhas gerais, também apresenta questões 

da diáspora africana:  
Ilu-ayê, Ilu-ayê, Odara/Negro cantava na nação 

Nagô/Depois chorou lamento de senzala/Tão 
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 Composição de Mauro Duarte, Noca, Rubem Tavares, faixa nº 09 do 
álbum Clara Clarice Clara (1972). 
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 Informação retirada do Caderno de Campo I, 2008 – acervo particular da 

pesquisadora. 
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longe estava de sua Ilu-ayê/Tempo passou e no 

terreirão da casa grande/Negro diz tudo que 

pode dizer/É samba, é batuque, é reza, é dança, 

é ladainha/Negro joga a capoeira e faz louvação 

à rainha/Hoje, negro é terra, negro é vida/Na 

mutação do tempo, desfilando na 

avenida/Negro é sensacional, é toda festa de um 

povo/É o dono do carnaval (Norival Reis e 

Silvestre Davi da Silva, 1972). 

 

O título e verso inicial desta canção é Ilu-Ayê, palavras 

em iorubá que em português significam “terra viva”. Odara 

significa paz e tranquilidade, embora seja um termo de origem 

hindu, possui grande importância para a Umbanda e o 

Candomblé, significando o infinito, sem começo ou fim, o que 

as religiões de matriz africana acreditam ser o princípio de 

tudo, responsável pela criação do homem. Além de significar 

paz e tranquilidade, Odara é um Exu
157

, que guia e mostra o 

caminho à frente, e também é o Exu que representa a 

fertilidade nas Umbandas (Traçada e Cruzada), Quimbanda e 

Candomblé de Angola
158

. 

 Deste modo, uma África viva no imaginário coletivo 

dos africanos da diáspora apresenta-se nos versos que seguem: 

“Ilu-ayê, Ilu-ayê, Odara/Negro cantava na nação Nagô/Depois 

chorou lamento de senzala/Tão longe estava de sua Ilu-ayê”. 

Tais expressões indicam um estado de banzo, sentimento de 
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 Importante indicarmos a diferença entre o Orixá Exu, divindade força da 

natureza e que nunca teve vida humana, para Exu entidade, também 

chamado de catiço, portador de vida humana, desencarnado e que trabalha 

no plano espiritual na linha do Orixá Exu, assumindo nomes compostos, tais 

como: Exu Odara, Exu Sete Encruzilhadas, Exu Tiriri da Calunga, Exu 

Toquinho, Exu Tranca Rua, Exu Caveira, Exu Corcundinha, Exu Marabô, 

Exu Capa Preta (esses são os mais comuns, entretanto há uma imensidade 

de catiços que trabalham na linha de Exu). Informações presentes no 

Caderno de Campo I, 2008 – acervo particular da pesquisadora. 
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 O Candomblé da nação Ketu cultua apenas Exu divindade, segundo 

informações obtidas por meio da pesquisa de campo, vinculada ao grupo 

“Mapeamento Cultural”. 
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saudade em relação à terra natal e de aversão à privação da 

liberdade. Banzo também pode ser definido como uma forma 

de resistência, em que os africanos escravizados protestavam 

por meio de greve de fome, práticas de suicídio, aborto, 

infanticídio, fugas individuais e coletivas, contribuindo 

também para a formação dos quilombos.  

Indícios da resistência dos povos africanos na diáspora 

para manutenção dos códigos culturais de matriz africana, 

podem ser percebidos nos versos: “É samba, é batuque, é reza, 

é dança, é ladainha/Negro joga a capoeira e faz louvação à 

rainha/Hoje, negro é terra, negro é vida/Na mutação do tempo, 

desfilando na avenida”.  

Ainda no do álbum Clara Clarice Clara, outra canção, 

interpretada por Clara Nunes imprescindível de análise, embora 

de maneira sintetizada, diante da perspectiva deste trabalho, é 

Tributo aos Orixás, uma reverência explícita aos orixás, 

descrevendo a diáspora no sentido de deslocamento, conforme 

os versos da letra: 

 
Agô-iê, Agô-iê, Agô/ Mutumbá, Mutumbá/ Pai 

maior, oni-babá!/ Trazidos por navios 

negreiros/ Do solo africano para o torrão 

brasileiro (bis)/Os negros escravos/ Que entre 

gemidos e lamentos de dor/ Traziam em seus 

corações sofridos/ Seus Orixás de fé/ Hoje tão 

venerados no Brasil/ Nos rituais de Umbanda e 

Candomblé/ Neste terreiro em festa/ Entre mil 

adobás prestamos nosso tributo aos Orixás/ Ao 

rei das matas: Okê bamboclim!/ Ao vencedor 

das demandas: Guarumifá!/ À cacarucaia dos 

Orixás: Saluba!/ À grande guerreira da lei: 

Eparrei!/ Nos rios e nas cachoeiras: Alodê!/ Ao 

dono da pedreira: Caô,Caô !/ À rainha do mar: 

Adofiaba mamãe!/ E ao curandeiro das pestes: 

Atotô!/ Agô-iê, Agô-iê, Agô/ Mutumbá, 

Mutumbá/ Pai maior, oni-babá! (Mauro Duarte, 

Noca e Rubem Tavares, 1972).  
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Os três primeiros versos da canção saúdam Oxalá, 

expressando o termo agô-iê agô, de origem iorubana que 

significa pedir licença ou permissão para realizar algo dentro 

dos terreiros de Umbanda (Traçada, Cruzada e Quimbanda) e 

Candomblé, nação Ketu e Angola. A segunda expressão, 

mutumbá também de mesma origem, traz como significado 

pedir a benção; em seguida aparece Pai Maior oni-babá, sendo 

babá sinônimo de papai em iorubano. Deste modo, presumimos 

que a canção pede licença e proteção ao Pai Oxalá, pois o ritual 

das religiosidades evidenciadas por Clara Nunes, demanda este 

pedido formal de licença e a benção do orixá Oxalá, suporte de 

firmeza
159

 e amparo para a realização dos trabalhos.  

Os versos sequentes representam a trajetória histórica 

dos povos africanos, descrevendo como ocorreu a diáspora 

africana e as construções sociais assumidas em terras 

brasileiras, “que entre gemidos e lamentos de dor”, retomavam 

a memória da travessia e da escravidão. “Traziam em seus 

corações sofridos seus orixás de fé”, expressando a 

religiosidade presente no imaginário afro-diaspórico. 

Ainda refletindo sobre essa parte da música, o verso 

“hoje tão venerados no Brasil nos rituais de Umbanda e 

Candomblé” evidencia a resistência cultural, explicitamente a 

vitalidade religiosa concretizada fora do território africano, 

compreendendo a diáspora como contatos e ressignificações 

culturais, cujas culturas ultrapassam territórios, ou, na 

concepção de Homi Bhabha, para além das fronteiras.  

Outro ponto significativo presente na palavra escrita da 

música é o verso “neste terreiro em festa”, permitindo 

interpretar que o ritual religioso da Umbanda é prazeroso para 

os filhos de santo, participativos porque gostam e desejam 

prestar suas homenagens aos orixás, sendo que o próprio nome 

da música contempla esta afirmação. Ainda neste contexto, 

“adobá” não aparece por acaso, indicando reverência 
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 De acordo com o imaginário umbandista e candomblecista firmeza ou, 

firmar o trabalho, envolve o sentido de força e proteção ao ritual. 
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representada na forma de gestos – curvar-se até o solo e deitar-

se com a cabeça em direção ao reverenciado -, executados no 

espaço do terreiro ou da tenda. Trata-se de um gesto realizado 

pelos iniciados para os que possuem cargos significativos
160

, 

ocorrendo também quando orixás e entidades se manifestam na 

gira
161

.  

Os demais versos se concentram em saudações 

específicas a cada orixá, mesmo quando o nome destes não era 

mencionado, fazia-se presente a reverência. Ao expressar “ao 

rei das matas: Okê bamboclim”, a deferência era a Oxóssi, 

também considerado orixá guardião da fauna e da flora, 

caçador por excelência, atento a busca do conhecimento. Logo, 

é cientista e doutrinador, que traz o alimento da fé e o saber aos 

espíritos fragilizados tanto nos aspectos da fé quanto do saber 

religioso. Também detém o conhecimento das ervas medicinais 

e, protege todos os animais da floresta (PRANDI, 2001). 

Ogum
162

, o vencedor das demandas
163

, também é 

reverenciado na canção, pois Guarumifá saúda e homenageia 

este orixá senhor da guerra, dono do trabalho e detentor de 

todas as ferramentas, seus símbolos - instrumentos como 

espada, a faca, a enxada, a ferradura, a lança, o martelo, a 

bigorna e a pá.  Ainda, Ogum é o dono das estradas de ferro e 

dos caminhos, além de proteger as portas de entrada de casas e 

terreiros. 

A mais velha divindade do panteão, associada às águas 

paradas, à lama dos pântanos, o orixá da criação, único que não 
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 São cargos significativos dentro dos terreiros de Umbanda e Candomblé: 

Chefe de terreiro ou Babalorixá (pai de santo) ou Yalorixá (mãe de santo), 

Ogã (homem) canta e toca pontos, Yalogã (mulher) que canta pontos. 
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 Nome mais comum atribuído aos rituais realizados nos terreiros de 

Umbanda e Candomblé. 
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 Dono do Obé (faca) por isso vem logo após o Exu porque sem as facas 

que lhe pertencem não seriam possíveis os sacrifícios. 
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 Trabalhos e ações de energias negativas realizadas com a intenção de 

causar mal às pessoas. 
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reconheceu a soberania de Ogum como dono dos metais. 

Reverenciada como a divindade da vida e da morte, foi 

homenageada por Clara Nunes no verso a Cacarucaia dos 

orixás: salúba, a Nanã Burukê, mãe ancestral. “Cacarucaia” 

significa velha e “Salúba” é a expressão específica utilizada 

para saudá-la, quando este orixá de representação feminina se 

manifesta nos terreiros de Candomblé. 

Ainda, a venerada Iansã também se faz presente, no 

verso “a grande guerreira da lei: eparrei”. Deusa dos raios, 

dos ventos e das tempestades, a grande guerreira, a mais 

agitada das orixás femininas, foi esposa de Ogum e, 

posteriormente, a mais importante esposa de Xangô. Inquieta e 

autoritária, mas sensual, de temperamento extremamente forte, 

dominador e impetuoso, trata-se da dona dos movimentos, 

senhora dos eguns (espíritos dos mortos), os quais controla 

com um rabo de cavalo chamado eruexim - um dos seus 

símbolos.  

Quando Clara Nunes canta “nos rios e nas cachoeiras: 

Alodê”, saúda a mamãe Oxum, orixá de representação 

feminina, a segunda mulher de Xangô, a deusa da beleza, do 

ouro, da riqueza e do amor. À Oxum pertence o ventre da 

mulher e, ao mesmo tempo, controla a fecundidade, por isso as 

crianças lhe pertencem. Dona de rios e cachoeiras gosta de usar 

colares, joias, perfumes e demais artefatos relacionados à 

vaidade. Xangô, orixá guardião das pedreiras e senhor defensor 

da justiça (PRANDI, 2001), presente em outras canções 

interpretadas por Clara Nunes e analisadas nesta dissertação, 

também foi lembrado, pois além de constar na música sua 

regência, aparece a saudação peculiar usada para idolatrá-lo 

Caô,Caô. 

Completando a análise da letra desta canção, aparece o 

verso “À rainha do mar: Adofiaba mamãe” que, para os 

adeptos ou conhecedores da Umbanda e do Candomblé, remete 

a Iemanjá, a guardiã dos mares, das praias, das águas salgadas. 

Importante ressaltar que para os umbandistas e 
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candomblecistas as águas salgadas (mar) têm o poder de 

purificar, retirando as energias negativas da pessoa.  

Por último, aparece “E ao curandeiro das pestes: 

Atotô”, cumprimento exclusivo de adoração à Obaluaiê, 

significando silêncio. Um dos orixás mais temidos, sua 

jurisdição é trabalhar pela saúde e o bem-estar das pessoas, 

além de ser o orixá do perdão e da misericórdia, a cura maior. 

Entretanto, conta a lenda que Obaluayê foi o único orixá que 

dominou a morte, sendo aquele que retira a doença mas 

também capaz de trazer a doença aos que merecem ser 

castigados. Por fim, como uma “boa gira”, a canção termina 

saudando Oxalá, pois de modo geral, a maioria dos rituais de 

Umbanda e Candomblé inicia e encerra saudando e pedindo a 

benção e a proteção do Pai Maior (PRANDI, 2001). 

A performance preparada por Clara Nunes na 

apresentação desta música foi elaborada com grande 

intensidade, representando gestos característicos da dança de 

cada orixá exaltado na canção, além de se apresentar com a 

roupa de um dos orixás femininos. Na maioria das vezes 

caracterizava-se de Oxum, vestindo amarelo e adereços 

dourados; ou de Iemanjá, com um vestido branco ou azul claro. 

Cabe ainda destacarmos que Clara Nunes representou o Brasil 

na canção Tributo aos Orixás junto ao grupo Nosso Samba no 

Festival do Mercado Internacional do Disco e da Edição 

Musical (MIDEM) de 1974, na cidade francesa de Cannes, 

além de conceder uma entrevista sobre seu “figurino afro” à 

edição francesa da revista Vogue. 

O álbum de 1973, cujo título é o próprio nome da 

cantora Clara Nunes, em termos de aspectos culturais de matriz 

africana ou de formas de resistência das populações 

descendentes da diáspora africana, possui apenas É doce 

morrer no mar, composição de autoria de Dorival Caymmi e 

Jorge Amado. Essa canção segue a mesma linha de Morena do 

Mar, tanto na palavra escrita (letra), como na melodia e nos 
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arranjos instrumentais
164

. Provavelmente, tal situação figura 

porque um de seus compositores era o mesmo (Dorival 

Caymmi). Segue a letra: 

 
É doce morrer no mar/ Nas ondas verdes do 

mar/ Saveiro partiu de noite foi/ Madrugada 

não voltou/ O marinheiro bonito sereia do mar 

levou/ É doce morrer no mar/ Nas ondas verdes 

do mar/ Nas ondas verdes do mar meu bem/ Ele 

se foi afogar/ Fez sua cama de novo no colo de 

Iemanjá/ É doce morrer no mar/ Nas ondas 

verdes do mar/ É doce morrer no mar (Dorival 

Caymmi e Jorge Amado, 1973).  

 

 O mar faz-se elemento central na composição desta 

canção (HATTNHER, 2009), cabendo destacar seu importante 

significado para os povos da diáspora africana, pois por meio 

do Atlântico chegaram ao Brasil, e pelo mar enxergavam a 

esperança do retorno à África. Outro ponto imprescindível, 

presente em É doce morrer no mar, oferece indícios de relação 

com Morena do Mar no verso “Fez sua cama de novo no colo 

de Iemanjá”. Novamente Iemanjá, orixá feminino, aparece 

como uma figura materna para os que vivem próximos do mar 

- o marinheiro e o pescador. 

Analisando as capas e os encartes dos álbuns de 1969 a 

1973, nenhum elemento das fotografias apresentava uma 

africanidade relacionada à imagem da cantora Clara Nunes, 

entretanto, podemos observar que a partir do disco Clara 

Nunes (1971), as canções exaltam as culturas de matriz 

africana. Segue a imagem da capa dos discos: 
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 Consultar CD anexado a dissertação onde estão presentes os videoclipes 

de todas as canções mencionadas neste trabalho. 
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Imagem 11 - Capa do disco Clara Nunes (1971). 

 

Fonte das imagens: Acervo da autora 

Imagem 12 - Capa do disco A beleza que canta (1969). 

 

Fonte das imagens: Acervo da autora. 
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Imagem 13 - Capa do disco Clara Clarice Clara (1972) 

 

Fonte das imagens: Acervo da autora 

Imagem 14 - Capa do disco Clara Nunes (1973). 

 

Fonte das imagens: Acervo da autora. 

A partir do álbum Alvorecer, lançado em 1974, pautou-

se a africanidade como identidade artística da cantora, 
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conforme discutimos no capítulo II
165

. Além disso, o LP 

compunha-se por quatro canções que retratavam as populações 

afro-diaspóricas: O que é que a baiana tem
166

, Nanaê Nanã 

Naiana
167

, Conto de Areia
168

 e Mandinga
169

. Também presente 

neste álbum encontramos a canção Sindorerê
170

, um ponto de 

Candomblé de Angola apropriado pela Música Popular 

Brasileira, uma adaptação feita por Candeia de um ponto de 

caboclo. 

 
Sindorerê/ Sindorerê/ Sindorerê, Sindorerê/ 

Sindorerê/ Sindorerê/ Sindorerê naruandê/ 

Sidoredê naruandá/ Oquê/ Sindorerê/ Sindorerê/ 

Oqueru oquê coquê/ Sindorerê/ Sindorerê/ 

Sindorê auê, auá/ Sindorerê tauê tauá/ 

Sindorerê/ Sindorerê/ Ele é sangue real/ 

Sindorerê/ Sindorerê/ Sindorerê no juremê/ 

Sindorerê no juremá/ Sindorerê/ Sindorerê/ 

Oqueru oquê coque/ Sindorerê/ Sindorerê/ 

Sindorerê Gangazumba/ Sindorerê naruerá/ 

Sindorerê/ Mutambá mutalambê/ Sindorerê/ 

Sindorerê/ Sindorerê meu tatamirô/ Sindore 

Etutalodó/ Sindorerê/ Sindorerê/ Sindorerê, 

Sindorerê/ Sindorerê/ Sindorerê (Candeia, 

1974). 

 

  A canção apresenta várias referências aos 

catiços (nome recebido pelas entidades - caboclos, preto-
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 Ver imagem de nº 7: capa do disco Alvorecer (1974), na página 78 
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 Composição de autoria de Dorival Caymmi, faixa nº 04 do álbum 

Alvorecer (1974). 
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 Composição de autoria de Sidney da Conceição, faixa nº 08 do álbum 

Alvorecer (1974). 
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 Composição de autoria de Sidney da Conceição, faixa nº 09 do álbum 

Alvorecer (1974). 
169

 Composição de autoria de Carlos Imperial, Ataulfo Alves, faixa nº 12 do 

álbum Alvorecer (1974). 
170

 Composição de autoria de Candeia, faixa nº 03 do álbum Alvorecer 

(1974). 
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velhos, baianos, etc. -, no Candomblé de nação Angola) e 

comenta acerca de Mutalambê, correspondente ao Oxóssi da 

tradição nagô, ressaltando também jurema (árvore de onde se 

extrai uma bebida servida durante o toque de caboclo, planta 

que inspirou o nome de duas entidades: Seu Juremeira e 

Cabocla Jurema. Oportunamente, também menciona 

Gangazumba, correspondente a Olodumarê, Deus da criação 

para os iorubás. 

Mãe África, Nanaê, Nana Naiana também é uma canção 

que remonta aos tempos da escravidão e da relação 

estabelecida entre a “ama-de-leite” e o “sinhôzinho”, 

discutindo as heranças africanas presentes na cultura brasileira. 

Nanã Burukê, orixá da lama, matéria-prima do homem, em 

alguns mitos aparece também como orixá da justiça, a quem as 

mulheres apelam para se defender dos maus tratos dos homens 

(PRANDI, 2001). De acordo com o enredo da canção, a mulher 

na condição de escravizada solicita interferência de Nanã 

Burukê para se defender das maldades do senhor. Podemos 

interpretar que Nanaê, Nana Naiana, de forma metafórica, 

apresenta a religião como elemento de resistência à opressão e 

ao regime escravista: 

 
Nanaê, Nanã Naiana, Nanaê ê ê/ Nanaê, Nanã 

Naiana/ Como manda irmã Nanã jangana/ 

Como manda irmã Nanã jangana/ Nanaê 

cantava pra sinhazinha dormir alue/ Pra ir pra 

debaixo do pé de café/ Fazer canjerê, Nanaê/ 

Se, sinhazinha acordasse/ Antes de Nanaê 

chegar/ E começasse a chorar/ Senhor mandava 

amarrar Nanaê/ E chibatar Nanaê/ Mas Nanaê 

se incorporava de Nanã Burokê/ E não sentia 

pancada doer, Nanaê/ Mas sinhazinha mimada 

embalada no cantar da negra de Nananaê/ 

Herdou todo o seu ser/ Hoje, em noite de 

luanda, é a sinhazinha que vai dançar 

nananjangana. (Sidney da Conceição, 1974). 
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Para além da resistência, essa canção oferece indícios 

de que a religiosidade também era considerada a grande 

representante da herança africana para a cultura brasileira. No 

trecho “sinhazinha mimada embalada no cantar da negra de 

Nananaê/ Herdou todo o seu ser/ Hoje, em noite de luanda, é a 

sinhazinha que vai dançar nananjangana”, a canção atenta 

para a difusão das religiosidades africanas e a transformação 

destas em religiões receptivas a todas as pessoas, sem distinção 

de credo ou raça. Um terreiro de Umbanda e Candomblé 

atualmente, ainda traz estas marcas, pois seus frequentadores 

são diversos, sendo muito comum a presença de brancos 

(SILVA, 2007), até mesmo ocupando cargos de pai e mãe de 

santo. 

A canção Conto de Areia, de acordo com a obra A 

canção no tempo: 85 anos de música brasileira, de Severiano e 

Mello, é um ponto de Umbanda adaptado por Sidney da 

Conceição. Segundo a lenda, a sereia habita os oceanos e com 

o seu maravilhoso canto enfeitiça os pescadores, atraindo-os 

para a morte. Em relação a essa lenda, Bakke afirma que “para 

o universo popular praiano da Bahia, a sereia é uma das faces 

de Iemanjá, orixá que habita o mar e a quem os pescadores são 

devotos” (2005, p. 99). 

Assim sendo, possivelmente, o enredo desta canção, 

considerando a lenda acima mencionada, relaciona-se ao 

imaginário religioso de matriz africana, sendo que a morte 

desses homens na atividade de pesca muitas vezes aparece 

metaforizada como “chamado de Iemanjá”, que os carrega para 

o fundo do mar, lugar de domínio de Iemanjá. Conto de Areia, 

precisamente, apresenta a dor de uma “moça morena” cujo 

amor, um canoeiro, morreu no mar. Observemos a letra: 

 
É água no mar, é maré cheia ô mareia ô, 

mareia/É água no mar.../Contam que toda 

tristeza/Que tem na Bahia/Nasceu de uns olhos 

morenos Molhados de mar/Não sei se é conto 

de areia/Ou se é fantasia/Que a luz da candeia 
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alumia/Pra gente contar/Um dia morena 

enfeitada/De rosas e rendas/Abriu seu sorriso 

moça/E pediu pra dançar/A noite emprestou as 

estrelas/Bordadas de prata/E as águas de 

Amaralina/Eram gotas de luar/Era um peito 

só/Cheio de promessa era só/Era um peito só 

cheio de promessa/Quem foi que mandou/O seu 

amor/Se fazer de canoeiro/O vento que rola das 

palmas/Arrasta o veleiro/E leva pro meio das 

águas de Iemanjá/E o mestre valente 

vagueia/Olhando pra areia sem poder 

chegar/Adeus, amor/Adeus, meu amor/Não me 

espera/Porque eu já vou me embora/Pro reino 

que esconde os tesouros/De minha 

senhora/Desfia colares de conchas/Pra vida 

passar/E deixa de olhar pros veleiros/Adeus 

meu amor eu não vou mais voltar/Foi beira 

mar, foi beira mar que chamou/Foi beira mar ê, 

foi beira-mar (Sidney da Conceição, 1974). 

 

Canção de maior representatividade do álbum 

Alvorecer, Canto de Areia é também um dos sucessos mais 

importantes de sua carreira, embora a letra não ofereça indícios 

explícitos da alusão ao Candomblé, no videoclipe
171

 tal 

característica torna-se evidente, pois, o cenário representa um 

terreiro. No fundo aparecem quatro ogãs com guias de Oxalá, 

tocando o atabaque que, junto a outros instrumentos do 

conjunto Nosso Samba, acompanham o canto de Clara Nunes. 

Pouco mais à frente dos ogãs exibem-se sete pessoas com as 

indumentárias dos orixás Oxum, Iemanjá, Oxalá, Nanã, Oxóssi, 

Ogum e Iansã, assim como se vestem na primeira parte do 

xirê
172

.  

Clara Nunes, neste videoclipe, diferente das outras 

aparições em público, usa uma roupa tradicional, não estilizada 
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 Consultar CD anexado a dissertação onde estão presentes os videoclipes 

de todas as canções mencionadas neste trabalho. 
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 Xirê é uma estrutura sequencial de cantigas (pontos) para todos os orixás 

cultuados na casa. 
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de filha de santo, com saia branca rodada e bordada em 

richelieu, blusa também branca em richelieu, turbante branco 

na cabeça e guias de Oxalá no pescoço. À frente da cantora 

aparece a representação das comidas de santo, devidamente 

colocadas em alguidar
173

 numa referência ao ajeum, refeição 

comunitária que ocorre após o xirê. 

Pouco antes de iniciar a canção, Clara Nunes diz:  

 
Sábado, Oxum e Iemanjá dividem cores 

bonitas. Oxum gosta de amarelo, Iemanjá de 

azul e branco. Oxum vai de feijão fradinho e 

champanhe, Iemanjá vai de peixe, leite de coco 

e manjar. E domingo é dia das crianças, e a elas 

ofereço o meu canto.  

 

Quando narra este pequeno texto, falando desses orixás, 

os figurinistas que os representam são focados pela câmara, 

mostrando Oxum e Iemanjá se admirando no espelho que 

carregam na mão, confirmando a vaidade dessas duas 

divindades. Na medida em que a canção se desenvolve, Clara 

Nunes apresenta uma coreografia que alia aos passos do samba 

o movimento de braço do ijexá
174

. Quando canta trechos 

referentes ao orixá Ogum, faz o gesto de sua dança, o 

movimento de abrir os caminhos, uma atribuição desse orixá. 

Ao falar de Iemanjá, saúda a cabeça com o gesto de tocar a 

testa, o centro da cabeça e a nuca, numa referência a esse orixá, 

considerado Iyá Ori, “mãe da cabeça”. 

As canções O que é que a baiana tem (1974) e Ê baiana 

(1971), embora sejam de autores diferentes, a primeira gravada 

composta por um conjunto de compositores - Fabrício da Silva, 

Baianinho, Ênio Santos Ribeiro e Miguel Pancrácio -, a 

segunda uma composição de Dorival Caymmi; de acordo com 

nossas análises, tratam-se de músicas complementares, sendo 
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 Prato de cerâmica usado para servir oferendas aos orixás 
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 O ijexá é um ritmo típico do Candomblé Ketu tocado para Oxum. 



167 

que ambas descrevem características peculiares das baianas, 

entidades de presença marcante nos terreiros de Umbanda e de 

Candomblé de Angola.  Vejamos a letra:  
O que é que a baiana tem?/O que é que a baiana 

tem?/Tem torso 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/Como 

ela requebra bem/Quando você requebrar/Caia 

por cima de mim/Caia por cima de mim/O que 

é que a baiana tem?/O que é que a baiana 

tem?/Só vai ao/Bonfim quem tem/Um rosário 

de ouro/Uma bolota assim/Quem não tem 

balangandãs/Não vai ao Bonfim/Ai não vai ao 

Bonfim (Dorival Caymmi, 1974). 

 

Mandinga, canção discutida em parte no capítulo II 

(conferir letra na página 55), ainda prescinde de alguns 

apontamentos enriquecedores a esta narrativa. A canção 

descreve uma passagem frequente da vida cotidiana, uma 

desilusão amorosa e, mandinga é o nome comum para se referir 

à magia no universo religioso afro-brasileiro, elemento 

essencial ao qual se recorre para resolver um problema de 

rejeição amorosa
175

. Dentro deste contexto, a religião aparece 

no cotidiano dos indivíduos atribuindo sentido, exprimindo um 

estilo de vida, idiossincrasia do povo de santo. 

Analisando a discografia do período de 1969 a 1974, 

percebemos que Clara Nunes foi produzida por Adelzon Alves, 

construindo e consolidando uma imagem artística associada à 
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 Quando realizamos a pesquisa nos terreiros, ligada ao grupo 

“Mapeamento Cultural”, ao indagarmos pais e mães de santos, tanto de 

terreiro de Umbanda como de Candomblé, acerca do que as pessoas 

procuravam quando iam visitar o terreiro pela primeira vez, os líderes 

religiosos responderam que a maioria buscava uma solução para o 

relacionamento amoroso em crise, ou que havia se rompido. Informações 

presentes no Caderno de Campo II, 2009 – acervo particular da 

pesquisadora. 
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Umbanda e ao Candomblé, conexão que lhe proporcionou o 

sucesso tão almejado. Entretanto, em 1974 encerrou-se a 

parceria profissional entre Clara Nunes e Adelzon Alves, 

decorrente do rompimento amoroso existente entre os dois.  

Em 1975 Clara Nunes casou-se com o poeta e 

compositor Paulo César Pinheiro, que passou a produzi-la. 

Além de marido, Paulo César Pinheiro, assessorou a carreira da 

cantora, sendo também compositor de 7 (sete) das canções 

gravadas entre 1975 a 1983. Assim, a partir deste momento, 

iniciamos a análise da discografia produzida por Paulo Cézar 

Pinheiro. Contudo, antes é necessário esboçarmos alguns 

pontos que se modificaram na vida de Clara Nunes após o 

casamento.   

Primeiramente, o casamento com Paulo César Pinheiro 

marcou o início da terceira e última fase da carreira da cantora, 

sendo definido também que tal união afastou Clara Nunes de 

sua vida espiritual no terreiro de Pai Edu. Neste período, Clara 

já era uma cantora de grande reconhecimento nacional e o 

casamento foi um acontecimento coberto pela imprensa. Um 

dos assuntos mais comentados acerca do evento foi o fato de 

que a cantora, tão crente nos orixás, convidou um padre ao 

invés de um pai-de-santo, para celebrar a cerimônia. Sobre este 

acontecimento, encontramos no trabalho de Rachel Bakke uma 

informação importante (2007, p. 91):  

 
Em entrevista, Pai Edu nos relatou que só ficou 

sabendo do casamento de Clara pela Revista 

Amiga, o que muito lhe chateou, pois, segundo 

o pai de santo, a cantora tinha lhe dito que se 

casaria em seu terreiro. À época, Clara 

respondeu em uma entrevista concedida ao 

Jornal Folha de São Paulo de 11/09/1975 que 

Pai Edu havia sido envolvido pela imprensa, 

pois ela nunca lhe prometeu casar lá, apenas 

disse que um dia, quando pudesse, iria ao seu 

terreiro para ser abençoada. Fato é que, após 

esse episódio, Clara se afastou da casa de Pai 
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Edu e não foram encontrados indícios de que 

ela tenha se ligado diretamente a outro 

sacerdote, apenas de que frequentava 

esporadicamente o terreiro de Vovó Maria 

Joana Rezadeira, a Tenda Espírita Cabana de 

Xangô. 

 

 Clara Nunes, entre 1975 e 1983 (o ano de sua morte) 

objetivava ser a cantora popular brasileira, autêntica, como ela 

mesma afirmou à Rádio Bandeirantes em 1981, em entrevista: 

“a cantora que canta a história de seu povo, sua arte e sua 

cultura”
176

, argumentando não pretender apenas a identificação 

como sambista
177

. Em linhas gerais, Clara, nesta terceira fase 

da carreira, transformou o discurso em relação ao seu trabalho 

artístico. Após ter conquistado um público fiel, apresentando 

canções de exaltação a África, passou a exaltar o “brasileiro”, 

construído a partir da recuperação da ideia de mestiçagem, 

sendo o povo brasileiro identificado como afro-brasileiro.  

Com base na pesquisa da antropóloga social Rachel 

Baptista Rua Bakke (2007), argumentamos que Clara Nunes 

apresentou um comportamento e um discurso diferente assim 

que se casou com Paulo César Pinheiro, período em que já 

havia consolidado uma carreira de sucesso. No entanto, nas 

canções interpretadas por ela a partir de 1975, não encontramos 

sinais que comprovem essa cisão.  

 As transformações ocorridas na carreira da cantora 

também envolvem o sucesso alcançado e os objetivos de 

expansão da carreira, procurando transmitir sua mensagem a 

um público maior, tanto que a partir de 1975, apresentou-se 

fora do país, no continente europeu, asiático e africano. Deste 

modo, entendemos que as mudanças não devem ser 
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 Cabe ressaltar que esse discurso de Clara Nunes aconteceu a partir do 

momento que sua carreira de sucesso já estava consolidada. Ver a 

reportagem A campeã, publicada na Revista Veja de 29 de setembro de 

1976, Ed. 421, p. 132-134. 
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consideradas uma ruptura na obra da cantora, mas uma 

ampliação de sua identidade artística, o que tentamos justificar 

através das canções presentes nos LPs Claridade (1975), Canto 

das Três Raças (1976), As Forças da Natureza (1977), 

Guerreira (1978), Esperança (1979), Brasil Mestiço (1980), 

Clara Nunes (1981) e Nação (1982). 

O LP Claridade (1975) inaugurou a então chamada 

terceira fase da carreira de Clara Nunes, quebrando a marca de 

480.000 mil cópias vendidas, o de maior vendagem até 1975, 

sendo A Deusa dos Orixás
178

 a canção de maior sucesso. 

Notemos a letra: 

 
Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar/Mas Iansã, 

cadê Ogum? Foi pro mar/Iansã penteia os seus 

cabelos macios/Quando a luz da lua cheia 

clareia as águas do rio/Ogum sonhava com a 

filha de Nanã/E pensava que as estrelas eram os 

olhos de Iansã/Mas Iansã, cadê Ogum? Foi pro 

mar/Mas/Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar/Iansã, 

cadê Ogum? Foi pro mar/Iansã, cadê Ogum? 

Foi pro mar/Na terra dos orixás, o amor se 

dividia/Entre um deus que era de paz/E outro 

deus que combatia/Como a luta só termina 

quando existe um vencedor/Iansã virou rainha 

da coroa de Xangô/Mas Iansã, cadê Ogum? Foi 

pro mar/Iansã, cadê Ogum?/Foi pro mar, mas 

Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar/Iansã, cadê 

Ogum? Foi pro mar/Iansã, cadê Ogum? Foi pro 

mar, mas Iansã, cadê Ogum?/Foi pro mar 

(Romildo e Toninho, 1975).  

 

A canção A Deusa dos Orixás descreve a disputa entre 

Ogum e Xangô pelo amor de Iansã, uma das lendas mais 

conhecidas da mitologia dos orixás (PRANDI, 2001), em que 

Xangô foi vencedor e Ogum, por sua vez, caminhou em 
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 Composição de autoria de Romildo e Toninho, faixa nº 03 do álbum 

Claridade (1975). 
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direção ao mar. Dentro do contexto apresentado na letra, 

podemos interpretar que este orixá, ao perder a batalha 

procurou se distanciar o máximo possível, significando o mar 

local onde se situa o porto de partida. 

A vitória de Xangô fica evidente na letra da canção, 

especialmente na seguinte parte: “Na terra dos orixás, o amor 

se dividia, entre um deus que era de paz, e outro deus que 

combatia como a luta só termina quando existe um vencedor, 

Iansã virou rainha da coroa de Xangô”. Iansã, por sua vez, 

tinha ciência da partida de Ogum, pois, ao analisarmos a 

estrutura da canção, a interpretação possível é de que Clara 

Nunes pergunta diretamente a Iansã que destino tomou Ogum 

após a derrota. 

Outra canção, dentro da temática que discutimos, 

presente no LP Claridade (1975) é O Mar Serenou
179

, que não 

traz elementos inovadores na letra nem na parte musical, 

seguindo a mesma linha de Conto de Areia (1974) de Sidney 

da Conceição. Segue a letra: 

 
O mar serenou quando ela pisou na areia/Quem 

samba na beira do mar é sereia/O pescador não 

tem medo/É segredo se volta ou se fica no 

fundo do mar/Ao ver a morena bonita 

sambando/Se explica que não vai pescar/Deixa 

o mar serenar/O mar serenou quando ela pisou 

na areia/Quem samba na beira do mar é 

sereia/A lua brilhava vaidosa/De si orgulhosa e 

prosa com que deus lhe deu/Ao ver a morena 

sambando Foi se acabrunhando então 

adormeceu o sol apareceu/O mar serenou 

quando ela pisou na areia/Quem samba na beira 

do mar é sereia/Um frio danado que vinha/Do 

lado gelado que o povo até se 

intimidou/Morena aceitou o desafio Sambou e o 

frio sentiu seu calor e o samba se esquentou/O 

mar serenou quando ela pisou na areia/Quem 
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 Composição de autoria de Candeia, faixa nº 01 do álbum Claridade 

(1975). 
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samba na beira do mar é sereia/A estrela que 

estava escondida/Sentiu-se atraída depois então 

apareceu/Mas ficou tão enternecida Indagou a 

si mesma a estrela afinal será ela ou sou eu/O 

mar serenou quando ela pisou na areia/Quem 

samba na beira do mar é sereia (Candeia, 1975). 

 

O mar, novamente ressaltado na obra da cantora, possui 

significado dicotômico para os povos da diáspora africana, 

denotando sofrimento e esperança, conforme referenciado 

anteriormente.  A partir deste ponto, identificamos um indício 

de extrema importância para essa pesquisa, pois quatro canções 

apresentam a palavra mar no título: Morena do Mar (1972), É 

doce Morrer no Mar (1973), O Mar Serenou (1974) e Na 

Linha do Mar (1979). Além disso, outras canções contêm esta 

presença na letra: Misticismo da África ao Brasil (1971), 

Conto de Areia (1974), A Deusa dos Orixás (1975), Senhora 

das Candeias (1977), Zambelê (1978), Coroa de Areia (1981), 

Nação (1982), Ijexá (1982), Bela Cigana (1982).  

Observamos que estas canções não estão reunidas em 

um único LP, aparecendo em quase toda a discografia, não 

sendo composições de um único autor. Deste modo, 

evidenciamos o motivo que nos levou a identificarmos Clara 

Nunes como a “Rainha do Mar”, considerando todo o contexto 

de seu trabalho artístico de sucesso. Ainda sobre essa 

discussão, o videoclipe de O Mar Serenou, gravado na praia, 

contava com um figurino da cantora de branco
180

, uma guia
181

 

de Oxalá no pescoço e os pés descalços na areia.  

                                                           
180

 Cor característica da roupa tradicional dos membros de terreiros de 

Umbanda e Candomblé. As roupas em outras cores são dos orixás ou 

entidades, que se vestem com roupas coloridas no momento da 

incorporação. Informação presente no Caderno de Campo II, 2009. 
181

 Espécie de colar religioso feito de pedras, conchas do mar, búzios, 

sementes ou miçangas, benzido pelo orixá ou pela entidade para servir 

como amuleto de proteção aos filhos de santo. As cores diferentes são para 

identificar que cada orixá ou entidade tem sua cor específica. No caso de 

Clara Nunes, no videoclipe de O Mar Serenou, trata-se de uma guia de 
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Com relação à performance artística, os braços 

aparecem abertos em quase todo o tempo do videoclipe, no 

intento de transmitir o que o mar representava para os povos da 

diáspora africana e para umbandistas e candomblecistas. Em 

alguns momentos a cantora aparecia sambando sobre uma 

pedra, depois deitada, gestos e sinais em conjunto para exaltar 

a nostalgia em relação ao mar. A afrodescendência, no âmbito 

religioso (pés descalços, contato com a natureza), apresentava-

se para além da letra da canção: “o corpo é ao mesmo tempo o 

ponto de partida, o ponto de origem e o referente do discurso” 

(ZUMTHOR, 2007, p. 77).   

O álbum Canto das Três Raças (1976), segundo a 

Revista Veja, de 29 de setembro de 1976, possibilitou à Clara 

Nunes o prêmio de campeã feminina de vendagem de discos. 

Com relação aos anteriores, este LP explicitou a ideia de uma 

carreira voltada ao povo brasileiro, para além das 

representações e apologias às memórias da diáspora africana.  

Nas palavras da cantora, em entrevista à Rádio Bandeirantes 

em 1981: “o povo é tudo”, o mote a partir do qual seu 

repertório foi construído e disseminado. Esta ideia marcou 

presença também no texto escrito por Paulo César Pinheiro 

para o encarte do LP Canto das Três Raças (1976): 

 
Esta é a sua história. A história da música de 

um país feita pela união das três raças que o 

constituíram. E, tendo sido feita pelo povo, só o 

próprio povo tem o direito de julgar e consagrar 

a música popular, porque somente ele sabe os 

que melhor interpretam seus sentimentos. Os 

grandes mestres saíram sempre do povo. Os 

grandes intérpretes foram, antes de ser grandes, 

anônimas criaturas do povo. O bom intérprete 

sente um estranho afeto pela composição que 

interpreta. E, neste instante, letra e melodia são 

suas. O autor é ele. Por isso, Clara Nunes tem o 

                                                                                                                           
Oxalá, visto que branco é a cor deste orixá. Anotações do Caderno de 

Campo II, 2009. 
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quilate de uma grande intérprete. Porque, 

quando canta, se une ao povo num sentimento 

comum. E o povo sente e gosta e canta com ela. 

Porque também do povo é o compositor que 

ainda está por surgir, o mestre que ainda não 

apareceu. O povo é simples nas suas origens. E 

entende melhor as coisas simples. Por isso, 

Clara, porque também veio do povo e tem a 

mesma simplicidade, porque traz dentro de si a 

força do talento, porque dedicou-se 

completamente à música de sua terra e ao canto 

de seu povo que ela tanto ama, pode ser 

chamada por nós de cantora das Três Raças, a 

brasileira Clara. 

 

De acordo com Paulo César Pinheiro, ser brasileiro na 

obra da cantora é ser popular, identificar-se com o povo, pois 

“o povo é tudo”. Porém, este povo não é homogêneo, formado 

por uma grande diversidade étnica e cultural e Clara Nunes 

expressava essa diversidade cantando Canto das Três Raças 

(mesmo título do LP, de 1976) e Fuzuê
182

. Com relação à 

canção Canto das Três Raças
183

, Clara Nunes argumentava, em 

entrevista cedida à Rádio Bandeirantes em 1981: 

 
É uma letra do Paulo Cesar Pinheiro, música do 

Mauro Duarte, abordando exatamente esse 

tema, essa miscigenação né, falando como 

nasceu a música popular brasileira, essa mistura 

do índio, do negro, do branco e formou essa 

coisa extraordinária que é a música popular, 

que é a coisa mais linda, a música mais linda do 

mundo. 
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 Composição de autoria de Romildo e Toninho, faixa nº 08 do álbum 

Canto das Três Raças (1976). 
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 Composição de autoria de Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte, faixa nº 

01 do álbum Canto das Três Raças (1976). 
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Não há necessidade de retomarmos a análise desta 

música, uma vez que tal intento desenvolveu-se no capítulo 

anterior. Fuzuê também retrata o universo popular tão almejado 

pela cantora neste período. Vamos à letra: 

 
Berimbau batia/Cabaça gemia/Moeda corria/Eu 

queria pular.../Ah! Ah!/Eu queria pular.../Ah! 

Ah!/Escrevi meu nome num fio de arame/E 

quem quer que me chame/Vai ter que gritar/Eh 

Camará, Eh Camará/Eh fuzuê/Parede de 

barro/Não vai me prender/Maria Macamba 

perdeu a caçamba/No cateretê/Sambou noite e 

dia/Que até parecia que ia morrer/Nasceu no 

quilombo/Aprendeu levar tombo/No 

canjerê/Foi de cesta no lombo/Com água e 

pitombo/Trocar por dendê, fuzuê/Eh 

fuzuê/Parede de barro/Não vai me 

prender/Tinha um pé de coqueiro/Cobrindo o 

terreiro/De onde eu nasci/Eu vi que o coco era 

oco/E valia tão pouco/Para se subir/Mas eu com 

um taco de toco/Batia no coco/Pro coco cair/E 

pegava no coco/Quebrava num soco/Sem 

repetir, fuzuê/Eh fuzuê/Parede de barro/Não vai 

me prender (Romildo e Toninho, 1976). 

 

De um modo geral, Fuzuê expõe alguns elementos e 

práticas vivenciadas pelos povos da diáspora africana ao chegar 

no Brasil, cuja condição social também aparece na canção, no 

sentido de resistência ao regime escravista, conforme o trecho: 

“Parede de barro não vai me prender”. Esta oração aparece 

três vezes no corpo da canção, sugerindo tratar-se da 

mensagem central da música. Outro aspecto importante 

envolve os fundamentos presentes na canção, pois a Umbanda 

e o Candomblé possuem elementos destacados: “Tinha um pé 

de coqueiro, cobrindo o terreiro de onde eu nasci” O coco e 

seus derivados são alimentos bastante utilizados nas comidas 

dos orixás, e o azeite de dendê, também mencionado, compõe a 

culinária dos terreiros.  
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Para compreendermos um determinado trecho da 

canção, faz-se necessário enfocar uma particularidade da 

ritualística do Candomblé, “a raspagem de cabeça” (PARÉS, 

2007), cerimônia mais importante dentro deste imaginário 

religioso. Acredita-se que, após o filho de santo passar por esse 

ritual, nasce para o orixá, deixando para trás sua vida anterior, 

indicativo de que a partir do ritual sua cabeça passa a ser 

conduzida por um determinado orixá, revelado pelo jogo de 

búzios, prática concretizada antes da raspagem. Deste modo, a 

frase o terreiro de onde eu nasci, refere-se ao nascimento desta 

nova vida regida pelo orixá.  

Evidenciamos que a temática religiosa perpassa quase 

todas as canções interpretadas por Clara Nunes que tratam das 

populações afro-diaspóricas, tanto que ainda em Fuzuê 

encontramos o termo canjerê cujo significado remete ao local 

ou reunião de pessoas para realizar rituais de religiões de 

origem africana. Deste modo, ao longo da análise que 

propomos nesta dissertação, interpretamos que a cantora 

buscava afirmar a religiosidade como uma das principais 

características culturais definidoras das identidades afro-

brasileiras. Com base no trabalho da cantora, percebemos 

também que a religiosidade compunha elemento de resistência 

na diáspora e manutenção de práticas culturais. 

Clara Nunes assumiu o culto aos orixás e fez dos palcos 

e dos discos um grande terreiro, tanto que Martinho da Vila, 

em entrevista concedida a Josemir Teixeira e Silvia Brügger, 

em São João del Rei, em 28 de julho de 2007, afirmou que a 

cantora foi uma das primeiras artistas a declarar publicamente 

sua vinculação com as religiões afro-brasileiras. Pai Edu
184

, pai 

de santo de Clara, também disse que ela foi uma mãe de santo 

no palco e que a carreira da cantora desempenhou uma função 

religiosa, extrapolando os limites de uma simples divulgação.  

                                                           
184

 Revista Amiga, edição n°674, publicada em 20 de abril de 1983. 
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Podemos explicar essa afirmação a partir da canção 

Minha Missão
185

 (1981), não selecionada junto às demais, pela 

ausência de elemento dentro do contexto central desta 

dissertação, porém, torna-se bastante pertinente neste momento 

da discussão expô-la como um documento que corrobora com a 

interpretação elaborada. Minha Missão é uma canção de dois 

compositores bem próximos a Clara Nunes: Paulo César 

Pinheiro, seu marido, e João Nogueira, amigo, compadre e 

“quase irmão ”
186

 Assim sendo, têm-se a impressão de que a 

canção foi composta embasada nos pensamentos e sentimentos 

da intérprete. Vejamos a letra: 

 
Quando eu canto/ É para aliviar meu pranto/ E 

o pranto de quem já tanto sofreu/ Quando eu 

canto/ Estou sentindo a luz de um santo/ Estou 

ajoelhando aos pés de Deus/ Canto para 

anunciar o dia/ Canto para amenizar a noite/ 

Canto pra denunciar o açoite/Canto também 

contra a tirania/ Canto porque numa 

melodia/Acendo no coração do povo/ A 

esperança de um mundo novo/ E a luta para se 

viver em paz/ Do poder da criação/ Sou 

continuação/ E quero agradecer/ Foi ouvida a 

minha súplica/ Mensageiro sou da música/ O 

meu canto é uma missão/ Tem força de oração/ 

E eu cumpro o meu dever/ Aos que vivem a 

chorar/ Eu vivo pra cantar/ E canto pra viver/ 

Quando eu canto/ A morte me percorre/ E eu 

solto um canto da garganta/ Que a cigarra 

quando canta morre/ E a madeira quando morre 

canta (Paulo César Pinheiro e João Nogueira, 

1981). 

 

Embora passível de questionamento, como a produção 

foi elaborada baseada nos ideais da cantora, é inegável que 
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 Composição de autoria de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, faixa 

nº 06 do álbum Clara (1981). 
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 Clara Nunes em entrevista condida à Rádio Bandeirantes em 1981, ao ser 

questionada a respeito de João Nogueira. 
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Clara Nunes se apropriou da composição, prática comum da 

artista com relação às canções de seu repertório. Como 

indicamos recentemente, Paulo César Pinheiro, que também foi 

produtor de discos no encarte do LP Canto das Três Raças, 

comentou a respeito: “O bom intérprete sente um estranho 

afeto pela composição que interpreta. E, nesse instante, letra e 

melodia são suas, o autor é ele. Por isso, Clara Nunes tem o 

quilate de uma grande intérprete”
187

. O compositor percebe que 

a canção, ao construir-se socialmente, ultrapassa o aspecto 

estrutural, realizando-se plenamente na performance 

(ZUMTHOR, 2007). 

 Outro ponto considerável demonstra que Clara Nunes, 

em entrevista concedida para a Rádio Bandeirantes em 1981, 

declarou escolher seu repertório a partir do modo como a 

música a tocava, pela sua identificação com a composição, e 

não a partir de critérios mercadológicos. Deste modo, pode-se 

afirmar que Minha Missão (1981) expressa a forma de pensar 

da intérprete. A mensagem transmitida é explícita, o canto tem 

a incumbência de aliviar o sofrimento, a missão de abrandar a 

dor do povo sofrido. 

Essa identificação da cantora com a ideia de povo 

brasileiro, trabalhador que sofre diariamente lutando pela 

sobrevivência, não faz parte simplesmente do seu mundo 

artístico. Como apresentamos no capítulo II, Clara Nunes teve 

uma vida difícil, começou a trabalhar muito jovem e até 

conquistar o tão sonhado sucesso no mundo artístico passou 

por várias dificuldades. Tendo consciência da trajetória de vida 

da artista, torna-se mais aceitável a ideia de que a canção foi 

composta a partir de seus próprios pensamentos e sentimentos. 

O disco As Forças da Natureza, gravado em 1977, traz 

indício importante no próprio título, pois as forças da natureza, 

na concepção da Umbanda e do Candomblé, são os orixás, 
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 Trecho do texto escrito por Paulo César Pinheiro para o encarte do LP 

Canto das Três Raças, 1976. 



179 

divindades que nunca tiveram vida humana, sendo presentes 

nos elementos da natureza
188

. Deste modo, interpretamos que o 

nome do LP expõe uma mensagem de resistência dessas 

religiosidades de forma tácita, tornando-se evidente o assunto 

pelo qual a cantora e seu produtor Paulo César Pinheiro se 

pautaram na construção do disco.  

Identificamos as canções Senhora das Candeias
189

, 

Coisa da Antiga
190

 e Fado Tropical
191

 trazendo pontos que 

convergem com o objetivo desta pesquisa, entretanto, 

primamos por discutir algumas questões presentes em Fado 

Tropical, pelo fato de apresentar indícios presentes na 

discussão de Marilena Chauí em Brasil: Mito Fundador e 

sociedade autoritária. Segue a letra: 

 
Oh, musa do meu fado/ Oh, minha mãe gentil/ 

Te deixo consternado/ No primeiro abril/ Mas 

não sê tão ingrata!/ Não esquece quem te amou/ 

E em tua densa mata/ Se perdeu e se encontrou/ 

Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal/ Ainda 

vai tornar-se um imenso Portugal!/ Sabe, no 

fundo eu sou um sentimental/ Todos nós 

herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem 

de lirismo (além da sífilis, é claro)/ Mesmo 

quando as minhas mãos estão ocupadas em 

torturar, esganar, trucidar, o meu coração fecha 

os olhos e sinceramente chora/ Com avencas na 

caatinga/ Alecrins no canavial/Licores na 

moringa/ Um vinho tropical/E a linda mulata/ 

Com rendas do Alentejo/De quem numa 

bravata/ Arrebata um beijo/ Ai, esta terra ainda 
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 Ver os elementos que cada orixá rege na discussão da canção Tributo aos 

Orixás (1972), conduzida empáginas anteriores deste capítulo. 
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 Composição de autoria de Romildo e Toninho, faixa nº 03 do álbum As 

Forças da Natureza (1977). 
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 Composição de autoria de Nei Lopes, faixa nº 07 do álbum As Forças da 

Natureza (1977). 
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 Composição de autoria de Chico Buarque, faixa nº 12 do álbum As 

Forças da Natureza (1977). 
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vai cumprir seu ideal/ Ainda vai tornar-se um 

imenso Portugal/ Meu coração tem um sereno 

jeito/E as minhas mãos o golpe duro e presto/ 

De tal maneira que, depois de 

feito/Desencontrado, eu mesmo me contesto/ Se 

trago as mãos distantes do meu peito/ É que há 

distância entre intenção e gesto/ E se o meu 

coração nas mãos estreito/Me assombra a súbita 

impressão de incesto/ Quando me encontro no 

calor da luta/Ostento a aguda empunhadora à 

proa/ Mas meu peito se desabotoa/ E se a 

sentença se anuncia bruta/ Mais que depressa a 

mão cega executa/ Pois que senão o coração 

perdoa/ Guitarras e sanfonas/ Jasmins, 

coqueiros, fontes/ Sardinhas, mandioca/ Num 

suave azulejo/ E o rio Amazonas/ Que corre 

trás-os-montes/ E numa pororoca/Deságua no 

Tejo/ Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal/ 

Ainda vai tornar-se um império Portugal/ Ai, 

esta terra ainda vai cumprir seu ideal/ Ainda vai 

tornar-se um império colonial (Chico Buarque, 

1977). 

 

Esta canção, uma linguagem poética, não é um samba, 

ritmo habitual de Clara Nunes, mas um fado, como o próprio 

título da canção afirma. Estilo musical português, normalmente 

cantado por uma única pessoa (fadista), acompanhado por 

guitarra clássica e guitarra portuguesa, o título Fado Tropical 

intenta afirmar “o fado do Brasil” (o destino do Brasil), pois 

tropical é o clima predominante do país e, o enredo desta 

composição, em linhas gerais aborda o contexto histórico 

colonizado do Brasil.  

Nos entremeios da história ufanista construída pelos 

colonizadores e seus descendentes, por muito tempo 

disseminada como verdadeira, enaltecedora dos feitos 

portugueses, estava a afirmativa de subalternidade e 

inferioridade das populações de descendência africana e 

indígena. A canção, de forma sublime, numa linguagem 

poética, apresenta este fato histórico, e avança em sentido 
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crítico, cuja letra entrelaça-se às palavras de Marilena Chauí 

(2001, p. 89):  

 
Conservando as marcas da sociedade colonial 

escravista, ou aquilo que alguns estudiosos 

designam como “cultura senhorial”, a sociedade 

brasileira é marcada pela estrutura hierárquica 

do espaço social que determina a forma de uma 

sociedade fortemente verticalizada em todos os 

seus aspectos: nela as relações sociais e 

intersubjetivas são sempre realizadas como 

relação entre um superior, que manda, e um 

inferior, que obedece. As diferenças e 

assimetrias são sempre transformadas em 

desigualdades que reforçam a relação mando-

obediência. O outro jamais é reconhecido como 

sujeito nem como sujeito de direitos, jamais é 

reconhecido como subjetividade nem como 

alteridade. 

 

Este fragmento da obra de Chauí explica a mensagem 

crítica que Fado Tropical almeja transmitir. No enredo da 

canção há dois trechos que evidenciam as palavras da autora e 

merecem destaque. O primeiro, “Mesmo quando as minhas 

mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, o meu 

coração fecha os olhos e sinceramente chora”, esboça o 

colonizador português que sofre ao cometer a violência, 

mesmo assim, a realiza porque acredita ser uma medida 

necessária do processo de colonização/civilização.  

Completando a interpretação, o segundo trecho explica 

o motivo desse cotidiano conduzido pela violência: “Ai, esta 

terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um 

imenso Portugal”, pois a intenção dos portugueses com relação 

ao Brasil era transformá-lo em colônia. Evidentemente, outros 

elementos marcantes poderiam ser explorados, contudo, 

limitamo-nos a discutir os fragmentos pertinentes ao contexto 

desta dissertação. 
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Com relação ao álbum Guerreira (1978), alguns 

elementos foram abordados anteriormente, no capítulo II, pois, 

este LP é o mais emblemático da carreira de Clara Nunes, cujo 

próprio título indicava o modo como a cantora gostava de ser 

identificada, dizendo muito acerca de sua trajetória árdua até o 

sucesso. Portanto, neste momento, compete indicarmos as 

canções presentes e discutirmos rapidamente uma delas que 

corrobora com o objetivo deste capítulo: Guerreira
192

, 

Candongueiro
193

, Zambelê
194

 e Jogo de Angola
195

. Jogo de 

Angola, gravada por Clara Nunes em 1978, demanda algumas 

ponderações. Vejamos primeiramente a letra:  

 
No tempo em que o negro chegava fechado em 

gaiola/Nasceu no Brasil/Quilombo e 

quilombola/E todo dia, negro fugia, juntando a 

corriola/De estalo de açoite de ponta de faca/E 

zunido de bala/Negro voltava pra Angola/No 

meio da senzala/E ao som do tambor 

primitivo/Berimbau mharakê e viola/Negro 

gritava "Abre ala"/Vai ter jogo de Angola/Perna 

de briga Camara.../Perna de briga, Olê.../Ferro 

de fura, Camara.../Ferro de fura,Olê.../Arma de 

atira,Camara...Arma de atira, Olê... 

Olê.../Dança guerreira/Corpo do negro é de 

mola, na capoeira.../Negro embola e 

desembola.../E a dança que era uma dança para 

o dono da terra/Virou a principal defesa do 

negro na guerra/Pelo que se chamou 

libertação/E por toda força coragem, 

rebeldia/Louvado será tudo dia/Esse povo 
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07 do álbum Guerreira (1978). 



183 

cantar e lembrar o Jogo de Angola/Na 

escravidão do Brasil/Perna de briga, 

Camara.../Perna de briga, Olê.../Ferro de fura, 

Camara.../Ferro de fura, Olê.../Arma de atira, 

Camara.../Arma de atira/Olê... Olê.../No tempo 

em que o negro chegava fechado em 

gaiola/Nasceu no Brasil/Quilombo e 

quilombola/E todo dia, negro fugia, juntando a 

corriola/De estalo de açoite de ponta de faca/E 

zunido de bala/Negro voltava pra Angola/No 

meio da senzala/E ao som do tambor 

primitivo/Berimbau mharakê e viola/Negro 

gritava "Abre ala"/Vai ter jogo de Angola/Perna 

de briga, Camara.../Perna de briga, Olê.../Ferro 

de fura, Camara.../Ferro de fura, Olê.../Arma de 

atira, Camara.../Arma de atira, Olê... Olê 

(Mauro Duarte e Paulo Cézar Pinheiro, 1978). 

 

Jogo de Angola inicia narrando uma das formas de 

violência sobre os povos da diáspora africana quando 

chegavam ao Brasil, trancados e expostos em locais próprios 

para comercialização de africanos escravizados. Entretanto, a 

segunda frase da canção é marcante, pois não nega o evento 

histórico escravidão, mas indica a resistência dessa população 

escravizada, afirmando: “Nasceu no Brasil quilombo e 

quilombola e, todo dia, negro fugia, juntando a corriola”. 

Mesmo conscientes da sujeição ao castigo e do risco de morte, 

arriscavam-se pela liberdade, situação explícita nesta canção 

interpretada por Clara Nunes: “De estalo de açoite de ponta de 

faca e zunido de bala, negro voltava pra Angola”.  

No presente contexto, Angola figura como 

representação de um quilombo, memória construída e 

ressignificada no novo mundo. Gupta e Ferguson, quando 

tratam de desterritorialização, afirmam que “lugares lembrados 

servem como um suporte simbólico para gente dispersa” 

(2000).  Interpretando antropologicamente que a experiência do 

espaço é socialmente construída, essa explicação é adequada 

para pensarmos a respeito do cotidiano dos quilombos. 
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Na sequência, a canção aborda a capoeira como forma 

encontrada pelos africanos para defesa das violências sofridas 

em cativeiro: “Dança guerreira, corpo do negro é de mola, na 

capoeira, negro embola e desembola... E, a dança que era uma 

dança para o dono da terra, virou a principal defesa do negro 

na guerra”. A partir deste trecho compreendemos porque a 

capoeira ainda é interpretada como uma arte marcial, uma 

dança ou um jogo de origem africana. A letra afirma de 

maneira implícita que a capoeira é uma dança religiosa, 

realizada para homenagear Zambi
196

, representado como o 

dono da terra. Corroborando com esta discussão as palavras de 

Antonieta Martines Antonacci (2013, p. 04) são sintomáticas 

em termos de reflexão acerca dos corpos, das memórias e das 

vivências africanas nas Américas: 

 
Como povos africanos socializavam-se em 

redes de tradições orais, o corpo constitui-se em 

suporte comunitário de memórias, sendo que o 

ritmo e a palavra produzem interações sociais e 

metafísicas, conectando pessoas e elementos do 

cosmos. 

 

Deste modo, podemos interpretar que a dança, até então 

entendida como prática cultural religiosa,foi transformada 

pelos africanos escravizados, adequando os movimentos como 

prática de autodefesa. Interpretar a origem da capoeira como 

uma expressão de religiosidade, demanda expor uma questão 

bastante peculiar a respeito de como o povo de santo 

compreende a religião, pois não há separação entre a vida 

religiosa e a vida cotidiana. O sagrado transcendente e faz-se 

constante (PARÉS, 2007), indicativo de que o aspecto religioso 

na obra de Clara Nunes também não constituía detalhe, mas 

modo de viver e ver o mundo. O culto aos orixás 
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africanos que cultuavam orixás. Para as pessoas que seguem a Umbanda e o 
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desempenhava papel central em seu trabalho artístico, tanto 

que muitas vezes essa religiosidade aparecia de forma implícita 

nas composições por ela interpretadas.  

Algumas canções não se pautavam em fundamentos 

religiosos, mas Clara Nunes insistia em ressaltar algum gesto 

dessa devoção, como foi o caso de Canto das Três Raças 

(1976). Na performance artística do videoclipe e em programas 

de televisão, a cantora representava os movimentos feitos pelos 

filhos de santos incorporados por Oxóssi no terreiro de 

Candomblé, orixá do trabalho, da prosperidade.  

Essa pequena discussão acerca de determinados 

aspectos da canção Jogo de Angola, em linhas gerais, descreve 

formas de resistência realizadas pelas populações de origem 

africana contra as situações de escravidão. Enfatizando a 

resistência física, diferente da canção Ilu-Ayê (1972) que realça 

as práticas conhecidas como banzo, em segundo plano 

aparecem alguns objetos culturais do legado africano: “E ao 

som do tambor primitivo, berimbau mharakê e viola”.  

Enfim, Jogo de Angola, embora não seja a canção de 

divulgação do disco Guerreira (1978) é bastante emblemática 

dessa chamada terceira fase da carreira de Clara Nunes, 

indicando a improcedência dos rumores de rompimento com a 

África, como alguns veículos de comunicação
197

 haviam 

lançado. Ao contrário, a cantora a partir de 1975, enfatizava a 

plena ligação do Brasil com a África, em especial as heranças 

africanas no país, “Filho Brasil pede a benção de Mãe África”.  

Partindo para a análise de outro disco, Esperança 

(1979), encontramos as seguintes canções: Banho de 

Manjericão
198

, Na Linha do Mar
199

, Minha Gente do Morro
200
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 Ver a publicação da Revista Veja de 15 de junho de 1977 (reportagem 

apresentando o Teatro Clara Nunes), Folha de São Paulo de 09 de maio de 

1977 (reportagem de título “Quando o palco e o melhor investimento). 
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 Composição de autoria de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, faixa 

nº 01 do álbum Esperança (1979). 
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e Mulata do Balaio
201

. Por questões de interesse da pesquisa, 

nossa exposição pauta-se numa pequena discussão sobre Minha 

Gente do Morro, única das canções identificadas dentro da 

temática que não aborda religião, relacionando-se com a foto 

da capa e o título do álbum. Vejamos a letra: 

 
Ontem estive no morro/ E voltei chorando meu 

povo sofrendo/ Crianças penando.../ Morro sem 

malandro que já tem senhor (Vejam só)/ 

Disseram que compraram o morro/ Estão 

derrubando os barracos de zinco/ Estão se 

acabando/Pra morar no morro tem que ser 

doutor/ Mudaram o meu povo pra longe, bem 

distante/ Aonde Deus não faz morada/ Que 

culpa tenho eu se nasci pobre/ Se não posso 

levar vida de nobre/ Meu salário não dá se quer 

pra alimentar/ E as crianças não entendem o 

porque/ Que eu nada mais posso oferecer/E 

nem eu posso entender/ Mais um dia/Hei de ver 

o meu povo feliz à cantar/ Lalalalalalala... 

(Jaime e Candeia, 1979). 

 

A canção expressa de modo direto a realidade das 

camadas sociais empobrecidas, pautando um cotidiano 

marcado pela miséria e, sobretudo, as condições precárias de 

moradia: “disseram que compraram o morro estão derrubando 

os barracos de zinco estão se acabando”. Mesmo ocupando os 

espaços periféricos das cidades, a partir da letra da música, 

evidenciamos o risco de as pessoas terem suas residências 

derrubadas, resultado do desenvolvimento urbano acelerado, 

afirmado no trecho seguinte da canção: “pra morar no morro 

tem que ser doutor, mudaram o meu povo pra longe, bem 
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distante”. O rápido crescimento das cidades, fruto do processo 

de industrialização e modernização, contribuiu para o 

estabelecimento da segregação social, condição histórica 

brasileira disposta na canção Minha Gente do Morro. 

A capa do disco Esperança (1979) enfoca o povo pobre 

a qual a cantora se refere - as populações afro-brasileiras -, 

constituindo a imagem do álbum uma representação política e 

crítica da realidade. Cremos que Clara chamava atenção do 

país para as situações de desigualdade social e racial, aspecto 

marcante da realidade e cuja canção Minha Gente do Morro 

também abordava de forma incisiva. 

 
Imagem 15 - Capa do disco Esperança (1979). 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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Visualizando a foto da capa, torna-se manifesto o 

recado expresso pela cantora, reforçado nos versos finais de 

Minha Gente do Morro: “E as crianças não entendem o 

porque, que eu nada mais posso oferecer, e nem eu posso 

entender mais um dia hei de ver o meu povo feliz à cantar”. A 

última frase da canção denota esperança, sendo este termo o 

próprio nome do disco.  

Sobre o LP Esperança (1979) também encontramos 

uma explicação da própria Clara Nunes, em entrevista 

conferida à Rádio Bandeirantes em 1981:  

 
Eu acho que o que há de verdadeiro, de mais 

puro, o que há de mais sincero, e mais 

espontâneo, o que há força realmente é o povo, 

então não adianta você querer ir contra o povo, 

você tem que chegar a ele, sabe, você tem que 

trazer o povo até você, então, pra mim Clara 

Nunes, o povo é tudo.  

 

A cantora, nas palavras expressadas, afirma que seu 

trabalho artístico pretende fazer ouvir a voz do povo e o LP em 

questão comprova este intento. 

Em 1980, Clara Nunes já havia conquistado o apogeu 

da carreira, gravando neste ano o disco Brasil Mestiço, que 

segundo a gravadora Odeon, alcançou um número de 

vendagem de 500 mil cópias
202

. Neste álbum, identificamos as 

canções Morena de Angola
203

, Peixe com coco
204

 e Brasil 

Mestiço, Santuário da fé
205

 relacionadas ao objetivo desta 
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pesquisa. O trabalho artístico de Clara Nunes reforçava a ideia 

de um Brasil mestiço. Passível de críticas, conforme já 

destacamos em momentos anteriores, falar que o Brasil era 

mestiço constituía ato político revolucionário para os padrões 

político-sociais dos anos de 1970. 

Embora esta dissertação seja construída com o olhar do 

presente (BÉDARIDA, 2003), necessitamos considerar Clara 

Nunes e sua produção cultural no contexto temporal em que se 

inseriam. Deste modo, afirmamos com embasamento que Clara 

Nunes era uma representação paradigmática para analisar o 

local da cultura das populações descendentes da diáspora, 

mesmo porque a mestiçagem apresentada pela cantora versava 

a formação de um país com raízes culturais calcadas em África. 

Voltando ao conteúdo do disco, vislumbramos o 

predomínio de sambas, embora existisse interpretações de um 

xote, uma marcha e dois sambas-canção. As temáticas das 

canções envolvem questões amorosas, tensões do cotidiano e 

baldrames da cultura popular. A capa do LP apresenta uma foto 

de Clara Nunes descalça, dançando jongo com Vovó Maria 

Joana Rezadeira, tendo ao fundo Mestre Darcy, filho de Vovó, 

tocando um atabaque. A cena se dá na Serrinha, tradicional 

comunidade jongueira do subúrbio carioca e berço da Escola 

de Samba Império Serrano.  

Cabe também mencionarmos que Vovó Maria Joana 

Rezadeira era uma das mães de santo de Clara Nunes, na 

Umbanda. Nascera em Valença, Vale do Paraíba, em 1902, e 

havia chegado a Madureira na segunda década do século XX, 

disseminando, com seu marido, o jongo no Morro da Serrinha 

(ABREU; MATTOS, 2008). Após todas essas informações, 

uma interpretação possível sugere que a capa do Brasil Mestiço 

(1980) constitui documento pleno de significados acerca da 

história que intentamos contar.  

Vejamos agora, a letra da canção que corrobora com 

essa discussão e, em seguida, destacamos alguns pontos 

necessários a esta narrativa: 
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Vem desde o tempo da senzala/ Do batuque e 

da cabala/ O som que a todo povo embala/ E 

quanto mais chicote estala/E o povo se 

encurrala/O som mais forte se propala/ E é o 

samba/ E é o ponto de umbanda/ E o tambor de 

Luanda/ É o maculelê e o lundu/ É o jongo é o 

caxambu/É o cateretê, é o coco e é o maracatu/ 

O atabaque do caboclo, o agogô de afoxé/ É a 

curimba do batucajé/ É a capoeira e o 

candomblé/ É a festa do Brasil mestiço, 

santuário da fé/ E aos sons a palavra do poeta se 

juntou/ E nasceram as canções e os mais belos 

poemas de amor/ Os cantos de guerra e os 

lamentos de dor/ E pro povo não desesperar/ 

Nós não deixaremos de cantar/ Pois esse é o 

único alento do trabalhador/ Desde a senzala.... 

(Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro, 1980). 

  

Os versos que iniciam a canção, “vem desde o tempo da 

senzala, do batuque e da cabala” almejam demonstrar que a 

população africana resistiu culturalmente, mesmo diante da 

violência e das abjeções do regime escravista. A palavra 

cabala, neste sentido, explica que as forças da natureza (orixás) 

são de extrema importância para algumas cosmogonias
206

 

africanas e, quando atrelada à palavra batuque, permite a 

interpretação de que os africanos realizavam rituais religiosos, 

respeitando certos limites, disfarçando suas práticas aos olhos 

do colonizador europeu cristão.  

Na sequência da canção, os versos “o som que a todo 

povo embala, e quanto mais chicote estala e o povo se 

encurrala, o som mais forte se propala”, evidenciam a análise 

interpretativa elencada acima, ou seja, a descrição acerca da 

resistência intrépida dos povos africanos, que embora 
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submetidos a uma experiência de trabalho atroz e condições de 

extrema violência resistiram a incorporar elementos da cultura 

ocidental europeia. 

Quanto aos versos “é o samba, é o ponto de Umbanda, 

é o tambor de Luanda, é o maculelê e o lundu, é o jongo e o 

caxambu, é o cateretê, é o coco e é o maracatu, o atabaque do 

caboclo, o agogô de afoxé, é a curimba do batucajé, é a 

capoeira e o Candomblé”, faz-se presente a ligação África-

Brasil. O atabaque, instrumento musical de percussão, aparece 

na música como pertencente ao caboclo que, no imaginário 

umbandista, é uma entidade da mesma linha de forças 

energéticas do orixá Oxóssi (PEIXOTO, 2008). Nesta frase da 

canção, a Umbanda surge como “fruto da miscigenação”, em 

que práticas e elementos culturais diversificados dialogam 

entre si e constroem uma nova prática cultural adequada às 

suas necessidades.   

O Afoxé que também aparece na letra, em África 

denota a festa profano-religiosa (ELIADE, 1992b), considerada 

sagrada por ser comemoração e adoração aos orixás, porém 

profana pelo fato de ser realizada por seres humanos 

vulneráveis a cometerem erros ou equívocos. Importante 

destacar que o afoxé ressurge com o Movimento Negro 

Unificado no final da década de 1970, como uma das formas de 

se fazer chegar à maioria da população, o debate sobre 

consciência negra e liberdade, através de canções. 

O termo curimba define o grupo de pessoas presentes 

nos terreiros, tanto de Umbanda como de Candomblé, que 

através do canto, da percussão, do atabaque e do tambor fazem 

a louvação e a adoração das entidades e dos orixás para firmar 

o axé
207

, iniciando a realização do ritual. Numa práxis religiosa 

de matriz africana onde o axé não esteja firmado, o bom 

andamento do ritual pode ser comprometido, portanto, os 
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"energia", "poder" e "força" sobrenatural. 



192 
 

curimbeiros exercem um papel de extrema importância dentro 

de um terreiro. 

O tambor também está presente no enredo da canção 

Brasil Mestiço, Santuário da Fé, assim como o atabaque e o 

agogô, instrumento musical de origem africana formado por 

um sino ou mais, utilizado para fins de culto e celebração. 

Existem atualmente inúmeros tipos de tambores produzidos 

com diferentes materiais. 

Essa breve explanação acerca das palavras que 

compõem a canção em questão, propunha oferecer um 

conhecimento prévio acerca do que Brasil Mestiço, Santuário 

da Fé aborda, considerando que alguns dos termos utilizados 

são alheios ao vocabulário do nosso cotidiano. Outro objetivo 

almejado, que permeia todo este capítulo, é indicar que, de 

modo geral, um número considerável das canções interpretadas 

pela cantora Clara Nunes foi e ainda é um forte aliado na luta 

antirracista. 

Em 30 de outubro de 1981 Clara Nunes lançou o 

décimo quarto LP, Clara, contendo três canções na temática 

desta pesquisa: Portela na Avenida
208

, Coroa de Areia
209

 e 

Macunaíma
210

. A foto de capa do disco contém a imagem do 

pássaro conhecido pelo nome de sabiá, provavelmente, alusão a 

um dos apelidos que a cantora recebeu. Além de guerreira, 

Clara Nunes também era chamada de cigarra e sabiá, 

possivelmente porque sua voz era considerada adorável
211

, uma 

vez que esses animais são conhecidos por exprimir sonoridade 

considerada canto. 
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Imagem 16 - Capa do disco Clara (1981). 

 

Fonte: Acervo da autora. 

As canções que compõem este LP não apresentam nada 

muito inusitado. Coroa de Areia segue o mesmo estilo de 

Morena do Mar (1972) e Conto de Areia (1974), que em linhas 

gerais abordam a representação do mar para os filhos de santo, 

tanto da Umbanda como do Candomblé, importância 

construída a partir dos significados do mar para os povos da 

diáspora africana. Macunaíma é a adaptação do samba-enredo 

da Portela, que a própria Clara Nunes conduziu na avenida em 

1975, cujo título completo era “Macunaíma, herói da nossa 

gente”.  

Também podemos relacionar Macunaíma a outra 

canção já gravada por Clara, Na linha do Mar (1979). Ambas 

falam da desilusão, porque as coisas belas e puras foram 
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corrompidas pela maldade humana, assim sendo, apresentam a 

morte como solução existente para tanto desgosto. Ainda neste 

disco está presente Portela na Avenida, o grande sucesso do 

ano de 1981. Vejamos a letra:  

 
Portela, eu nunca vi coisa mais bela/Quando ela 

pisa a passarela/E vai entrando na 

avenida/Parece a maravilha de aquarela que 

surgiu/O manto azul da padroeira do 

Brasil/Nossa Senhora Aparecida/Que vai se 

arrastando/E o povo na rua cantando/É feito 

uma reza, um ritual/É a procissão do samba 

abençoando/A festa do divino carnaval/Portela, 

é a deusa do samba, o passado revela/E tem a 

velha guarda como sentinela/E é por isso que eu 

ouço essa voz que me chama/Portela, sobre a 

tua bandeira, esse divino manto/Tua águia 

altaneira é o espírito santo/No templo do 

samba/As pastoras e os pastores vêm chegando 

da cidade, da favela/Para defender as tuas cores 

como fiéis na santa missa da capela/Salve o 

samba, salve a santa, salve ela/Salve o manto 

azul e branco da Portela/Desfilando triunfal 

sobre o altar do carnaval (Mauro Duarte e Paulo 

César Pinheiro, 1981). 

 

A letra desta canção é abertamente uma homenagem à 

Portela, Escola de Samba do coração da cantora Clara Nunes 

que gravou Portela na Avenida com a participação especial da 

Velha Guarda da Portela. 

Finalmente, chegamos ao último disco gravado por 

Clara Nunes, Nação (1982), produzido entre 10 de maio a 01 

de julho de 1982, lançado um mês depois, aproximadamente 

nove meses antes da data de morte da cantora.  Segundo a 

gravadora, este álbum atingiu uma vendagem de 600 mil 

cópias
212

. Identificamos cinco canções referentes à temática em 
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discussão: Mãe África já discutida no início deste capítulo - por 

se tratar da canção que permitiu a ideia do título -, Nação
213

 , 

Ijexá
214

, Afoxé pra Logun
215

 e Bela Cigana
216

.  

Elegemos a canção Nação, portadora do mesmo título 

do álbum, para ponderações. Nação enquanto conceito 

demanda muitas complexidades e o campo da história ainda 

discute sua construção. No presente momento, ensejamos 

decifrar a Nação apresentada por Clara Nunes na música, 

interpretando de antemão que de alguma forma o sentido 

relaciona-se às representações de “Brasil” presentes em todo o 

contexto de sua obra. Segue os versos: 

 
Dorival Caymmi falou para Oxum/ Com Silas 

tô em boa companhia/ O Céu abraça a Terra/ 

Deságua o rio na Bahia/ Jêje/ Minha sede é dos 

rios/ A minha cor é o arco-íris/ Minha fome é 

tanta/ Planta florirmã da bandeira/ A minha sina 

é verdeamarela/ Feito a bananeira/ Ouro cobre 

o espelho esmeralda/ No berço-esplêndido/ A 

floresta em calda/ Manjedoura d´alma/ 

Labarágua, sete quedas em chama/ Cobra de 

ferro, Oxum-Maré/ Homem e mulher na cama/ 

Jêje/ Tuas asas de pomba/ Presas nas costas/ 

Com mel e dendê/Aguentam por um fio/ 

Sofrem/ O bafio da fera/ O bombardeiro de 

Caramuru/ A sanha d'Anhanguera /Jêje/ Tua 

boca do lixo/ Escarra o sangue/ De outra 

hemoptise/ No canal do mangue/ O uirapuru 

das cinzas chama/ Rebenta a louça, Oxum-

Maré/ Dança em teu mar de lama (Aldir Blanc, 

Paulo Emílio e João Bosco, 1982). 
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 Composição de autoria de Aldir Blanc, Paulo Emílio e João Bosco, faixa 

nº 01 do álbum Nação (1982). 
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 Composição de autoria de Edil Pacheco, faixa nº 03 do álbum Nação 

(1982). 
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 Composição de autoria de Nei Lopes, faixa nº 07 do álbum Nação 

(1982). 
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 Composição de autoria de João Nogueira e Ivo Lancellottti, faixa nº 11 

do álbum Nação (1982). 
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 Analisando esta letra a partir do conhecimento sobre 

religiosidades de matriz africana, os quais perpassam a obra da 

cantora, acreditamos que o referencial central, por meio do 

qual devemos construir uma interpretação possível desta 

canção é “Oxum-Maré”, que na Mitologia dos Orixás é o orixá 

do arco-íris, a reunião de todas as cores e de todos os axés. 

Representa, desta forma, a continuidade, a sequência das 

coisas, o ciclo da vida, o movimento do nascer e do renascer, 

constituindo a união entre esse mundo e o outro, entre a vida e 

a morte (PRANDI, 2001). Se a nação brasileira é representada 

pelo orixá Oxumaré, o Brasil é o país da diversidade étnica, 

sobretudo, da mestiçagem, questão bastante marcante ao longo 

do trabalho artístico de Clara Nunes.  

Outro ponto importante a ser destacado envolve o que 

Silvia Brugger argumenta sobre a letra (palavra escrita) quando 

os compositores utilizam-se de neologismos, misturando as 

palavras “labarágua”, “verdiamarela”, “florirmã”. Como 

exemplo, a autora cita “sete quedas em chamas”, expressão que 

pode ser interpretada como “cachoeira em chamas” 

(BRUGGER, 2008, p. 35). Dentro desta concepção, a grafia de 

“Oxum-maré” também oferece outra suposta interpretação: 

Oxum é a orixá deusa das águas doces, mas acompanhado de 

maré (ideia de movimento), quando pronunciado o som 

formado é Oxumaré, nome do orixá que representa o 

movimento, a transformação. 

Caramuru foi o português Diogo Álvares Correia que 

naufragou em 1510 na costa da Bahia, vendo-se cercado por 

Tupinambás, atirou de mosquete contra um pássaro. Os índios 

por sua vez, desconheciam armas de fogo, gritaram 

“Caramuru” que na língua desta população indígena 

significava “homem de fogo”. Este português viveu vários anos 

junto aos Tupinambás, desposando a índia Paraguaçu
217

. 
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 Informações básicas sobre Caramuru retiradas do site 

http://www.sohistoria.com.br/biografias/caramuru/ 



197 

Outro personagem histórico que aparece no enredo da 

canção é Anhanguera, apelido do bandeirante Bartolomeu 

Bueno da Silva que explorou o sertão de Goiás em 1682. 

Quando o bandeirante descobriu terras que continham ouro, os 

índios o cercaram para proibi-lo de se apossar das terras, ao 

que ele então encheu uma vasilha com álcool e ateou fogo. Os 

indígenas, pensando que se tratava de água, ficaram com medo 

que ele incendiasse os rios e se renderam. Devido a esse 

acontecimento, o bandeirante ganhou a alcunha de Anhanguera 

que, em tupi, designava “espírito maléfico”. A presença desses 

dois personagens históricos, Caramuru e Anhanguera, na 

canção, remete aos trânsitos culturais existentes no Brasil 

desde a época colonial, bem como ressalta as relações de 

conflito dos colonizadores europeus com a população indígena.  

Esta canção é de uma complexidade imensa, tornando-

se impossível analisá-la em sua totalidade, mesmo porque, já 

indicamos em outro momento deste trabalho que, uma canção é 

constituída de vários significados relacionados com quem a 

ouve (NAPOLITANO, 2001, p. 34).  Provavelmente, Nação 

está entre as composições mais complexas interpretadas por 

Clara Nunes, apresentando vários acontecimentos históricos do 

país que podem ser discutidos e, anos, coube explorar aspectos 

de maior relevância para dar sentido à presente narrativa.  

Interpretamos que a nação composta por João Bosco 

Paulo Emílio e Aldir Blanc, a qual Clara Nunes interpretou, se 

encontra no campo religioso, pois conforme Hobsbawn indicou 

em Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e 

realidade, a religião é um elemento importante de construção 

de unidade, portanto, de afirmação do nacionalismo. 

Corroborando com a discussão, Silvia Brugger expõe que “o 

Brasil representado na ‘Aquarela do Brasil
218

 ’ de Ary Barroso 

é a terra de Nosso Senhor, ou seja, a visão da nação brasileira 

como uma nação católica é dominante” (2008, p. 11); já o 
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 Canção apresentada de forma sintética no capítulo I desta dissertação 
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trabalho artístico de Clara Nunes, apresenta de forma 

predominante os aspectos culturais de origem africana.  

Enfim, o Brasil de Clara Nunes insere-se no campo 

religioso de matriz africana, da Umbanda e do Candomblé, 

resultado da diáspora africana. A canção Nação tem grande 

significado quando analisada a partir da vivência religiosa afro-

brasileira, pois interpretá-la fora deste universo, poucos 

indícios serão decifrados.  

No final da década de 1970 emergiu o Movimento 

Negro Unificado que, na luta contra o racismo, acionou 

símbolos de resistência e afirmação de uma identidade étnica 

(PEREIRA 2008, p. 48) e, dentro deste contexto, ganhou 

destaque a afirmação da importância das religiões de matriz 

africana (Umbanda e Candomblé), bastante fortalecidas neste 

período. 

Josildeth Gomes Consorte, em seu artigo Em torno de 

um manifesto das ialorixás baianas contra o sincretismo, 

assegura que o manifesto realizado em 1983 pelas ialorixás em 

defesa do que consideravam a verdadeira tradição do 

Candomblé é um sintoma da expansão dessa religião entre os 

anos de 1970 e 1980. Para algumas mães de santo, tal 

manifesto colocaria em risco as raízes desta tradição religiosa, 

uma vez que as religiosidades afro-brasileiras trabalham com a 

ideia de ocultar parte de seus fundamentos às comunidades 

externas (CASALI, 2006). 

4.2 “VOU ME EMBORA DESSE MUNDO DE ILUSÃO 

QUEM ME VÊ SORRIR, NÃO HÁ DE ME VER 

CHORAR”
219

 

No sábado, dia 05 de março de 1983, Clara Nunes se 

internou na Clínica São Vicente, uma das mais conceituadas do 
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 Trecho extraído da canção Na linha do Mar, faixa n° 3 do álbum 

Esperança (1979). 
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Rio de Janeiro na época. O objetivo era realizar uma cirurgia 

para remoção das varizes das pernas da cantora, reparo 

cirúrgico simples quando comparado a outros tipos de 

operação. Tudo corria bem, mas ao final da cirurgia, segundo 

avaliação médica, a cantora sofreu um choque anafilático, em 

decorrência teve uma parada cardíaca que levou à falta de 

oxigênio no cérebro e, consequentemente, deixou-a em coma. 

Foi o início de vinte oito dias de consternação até a sua morte 

na madrugada de sexta-feira Santa para o sábado de Aleluia, 

dia 02 de abril de 1983. 

O clima de suspense, provocado pela divulgação de 

boletins médicos pouco explicativos, sugeriam várias versões 

levantadas pela imprensa sobre as circunstâncias da cirurgia e o 

que realmente teria causado a morte da cantora Clara Nunes. A 

situação lamentável da cantora, o coma por quase um mês, em 

seguida o óbito, tornou-se assunto polêmico relatado pelos 

meios de comunicação da época. Em 03 de agosto de 1983, a 

Revista Veja, ainda noticiava informações acerca da morte da 

cantora: 

 
As suspeitas de que houvera erro médico 

surgiram durante os 28 dias de coma profundo 

em que mergulhou a cantora após a operação. 

Segundo as acusações, teria ocorrido um 

defeito na aparelhagem de oxigênio, 

produzindo uma mistura indevida com 

protoxido de azoto, gás que compõe o coquetel 

anestésico provocando uma parada cardíaca na 

paciente, seguida de uma paralisação em sua 

atividade cerebral, num momento que o 

anestesista Américo Salgueiro Austran Filho 

estaria ausente da sala, atendendo a um 

telefonema (Veja, 1983, p. 24). 

 

Sobre os médicos Antônio Vieira de Mello, o cirurgião, 

e Américo Salgueiro Austran Filho, o anestesista, recaíram 

denúncias de negligência, incluindo também o diretor técnico 

da clínica São Vicente, o médico Luís Roberto Soares Londres, 
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responsável pela manutenção dos equipamentos do hospital. 

Diante dessas acusações, os dois médicos responsáveis pela 

cirurgia de Clara Nunes decidiram pedir abertura de um 

inquérito para averiguar o motivo da morte da cantora e, 

segundo o que a Revista Veja noticiou em outro trecho da 

reportagem citada recentemente, ficou comprovado que 

Austran Filho e Mello não foram os culpados pelo falecimento 

da cantora: 

 
Clara Nunes morreu realmente em decorrência 

de um “choque anafilático irreversível, agudo, 

sem que tenha para isso ocorrido nenhum tipo 

de negligência, falha humana ou técnica” – 

exatamente o que vinha alegando os médicos 

envolvidos no caso. O inquérito, concluiu ainda 

que os equipamentos da sala de cirurgia 

estavam em perfeitas condições, de acordo com 

a perícia realizada pelo Instituto Médico Legal 

e pela empresa White Martins que, cuida da 

manutenção do equipamento de oxigênio. Os 

boletins requisitados à clínica teriam 

comprovado ainda, a perfeita dosagem dos 

gases anestésicos (Veja, 1983, p. 24, ed. 778). 

 

Após três meses analisando milhares páginas do 

inquérito, o médico Aristides Maltez Filho, presidente do 

Conselho Regional do Estado de Medicina da Bahia-Cremeb, 

anunciou não ter encontrado provas que incriminassem os três 

médicos indiciados. Os quinze membros do conselho que 

participaram do julgamento acataram com unanimidade o 

parecer, inocentando Antônio Vieira de Mello, Américo 

Salgueiro Austran Filho e Luís Roberto Soares Londres. 

A clínica São Vicente tornou-se local de peregrinação 

de pessoas famosas, jornalistas, parentes e fãs que iam ao 

hospital em busca de notícias, mas, na maioria das vezes, não 

tinham nenhuma informação concreta. Questionavam se 

realmente, Clara Nunes teria se internado para retirar as 

varizes, se havia sido vítima de choque anafilático ou de um 
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erro médico. No trabalho da antropóloga social Rachel Baptista 

Rua Bakke, encontramos uma versão religiosa para o 

falecimento de Clara Nunes, também muito discutida no 

período (BAKKE, 2007, p. 105): 

 
Clara Nunes preferiu receber anestesia geral à 

peridural, mais indicada nesses casos, porque 

tinha o corpo fechado por Pai Edu que a proibiu 

de fazer qualquer incisão nas costas. Além 

disso, sua operação foi realizada durante a 

quaresma, momento em que os terreiros, 

geralmente fecham, e nenhuma atividade 

religiosa é realizada, sendo um tabu, para os 

filhos de santo, submeterem-se à cirurgia nesse 

período. 

 

Essa versão, segundo a autora, pautou-se 

principalmente nas advertências que Pai Edu teria feito a Clara 

Nunes pouco antes do acontecido. Vejamos o trecho da fala do 

pai de santo Edu publicada pela Revista Amiga em 20 de abril 

de 1983:  

 
Não tenho culpa da morte de Clara. Imaginem! 

Apenas alertei para o risco que ela estava 

correndo, uma vez que estava ausente da minha 

casa. Mas ela poderia se cuidar com qualquer 

outro pai-de-santo. A minha obrigação era 

alertá-la e já o tinha feito por telefone, duas 

vezes. Ela não estava se cuidando. Porque se 

estivesse se tratando com outro pai-de-santo, 

ele deveria ter lhe dado autorização para se 

submeter à operação. Comigo é que não foi. 

[...] O que me espantava era que ela foi coroada 

por mim como filha das águas (Oxum) e 

recebeu o título de Deusa das Águas porque 

todo trabalho foi feito no Rio Capibaribe. 

Depois de sua ausência do Palácio de Olinda, 

ela virou guerreira de Ogum com Iansã. Então, 

como é que eu poderia fazer alguma coisa por 

ela? (Amiga, 1983, p. 23, ed. 674). 
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Havia desentendimentos entre Pai Edu e Paulo César 

Pinheiro, marido de Clara Nunes, desavenças recentes, 

originadas desde o casamento da cantora quando foi convidado 

um padre para realizar a cerimônia. Entretanto, divergências 

religiosas à parte, o fato é que Clara Nunes faleceu no apogeu 

da sua carreira, com apenas 40 anos, tendo uma trajetória de 

sucesso de aproximadamente 12 anos. Durante este período 

gravou 14 (catorze) álbuns, dentre eles, 13 (treze) compõem a 

análise que se propôs esta pesquisa. Excluímos Brasileiro, 

profissão esperança (1974) gravado em parceria com Paulo 

Gracindo, uma vez que esta dissertação concentra-se na 

produção artística de Clara Nunes.  

O carinho que Clara Nunes conquistou do público ao 

longo de sua carreira, atrelado a uma forte imagem religiosa, 

levou fãs, amigos e parentes a se apegaram às mais variadas 

devoções religiosas esperando um milagre, pois a medicina 

nada mais podia fazer.  Pais e mães de santo, assim como filhos 

de santo do Candomblé e da Umbanda, dirigiram-se à porta da 

clínica para realizar rituais espirituais e diversos tipos de 

orações. Mas, infelizmente a cantora não resistiu e veio a óbito, 

conforme noticiou a Revista Veja em 13 de abril de 1983: 

 
Morre Clara Nunes, nome artístico de Clara 

Francisca Gonçalves Pinheiro, aos 40 anos, 

uma das melhores cantoras da música popular 

brasileira, gravou dezesseis LPs em vinte anos 

de carreira, consagrando-se como uma sambista 

da alegria e imaginação. Soube reunir, ainda 

um rico mosaico de ritmos, estilizando pontos 

de macumba, congadas ou forrós nordestinos. 

Seu enterro foi acompanhado por uma das 

maiores e mais emocionadas multidões já 

reunidas no Rio de Janeira em funeral (Veja, 

1983, p. 104, ed. 762). 

 

O corpo da cantora Clara Nunes foi velado na quadra da 

Portela, sua escola de samba de coração, contando com a 
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participação de cinco mil pessoas. Em seguida, o corpo foi 

levado pelo carro de bombeiros até o cemitério São João 

Batista para ser sepultado em meio à outra confusão causada 

pelo enorme número de pessoas que compareceram, segundo 

noticiado pela Revista Veja no trecho elencado acima. No 

trabalho de Rachel Baptista Rua Bakke localizamos uma 

informação interessante acerca do acontecimento (BAKKE, 

2007, p. 106): 

 
Desde o dia seguinte a morte da cantora, seu 

túmulo se transformou num local de 

peregrinação do povo de santo. Segundo 

informações concedidas pelo senhor Varela, 

funcionário do cemitério que me acompanhou 

durante a visita que fiz ao túmulo, até hoje, no 

dia de sua morte e no dia de finados, um grande 

número de pessoas visita a sepultura de Clara, 

entre eles estão adeptos das religiões afro-

brasileiras que levam seus atabaques e lá 

realizam rituais deixando, no fim, oferendas à 

cantora. 

 

A morte da cantora não significou o esquecimento da 

sua produção cultural, sendo as canções interpretadas por Clara 

Nunes lembradas por vários artistas da Música Popular 

Brasileira. Nelson Motta, na edição do Jornal da Globo do dia 

28 de janeiro de 2012, em sua coluna, falou da importância de 

Cara Nunes e a homenageou pelos 70 anos que estaria 

completando em 12 de agosto de 2012. Motta enfatizou que 10 

(dez) anos depois de sua morte foi “lançado um disco de duetos 

póstumos com grandes estrelas da MPB, como Paulinho da 

Viola, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Chico Buarque. 

Alcione gravou um disco inteiro só de músicas gravadas por 

Clara Nunes”
220

.  
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 Reportagem em formato de vídeo, presente no acervo particular da 

pesquisadora 
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 Quase trinta anos depois da fatídica perda, ainda há 

cantoras como a baiana Mariane de Castro que em 2012 gravou 

um DVD no Espaço Tom Jobim intitulado Ser de Luz
221

, no 

Rio de Janeiro, em outubro, uma homenagem à Clara Nunes. 

Com a participação de Diogo Nogueira e Zeca Pagodinho, 

apresentaram canções de sucesso que Clara Nunes interpretou 

ao longo de sua carreira. Contudo, o mais surpreendente é o 

samba-canção Mineira Guerreira
222

 , composto por Ideval 

Anselmo e Henrique Pimentel, gravado pela cantora paulista 

Ilcéi Mirian com a participação de Bernadete, no disco Minha 

Identidade (2010). Mineira Guerreira, provavelmente 

comporta uma das mais belas homenagens já prestadas a 

cantora. Vejamos a letra: 

 
Mineira/ Essa mulher é Guerreira/O samba que 

corre nas veias/ No canto de um sabiá/ Filha de 

Ogum chegou/ Ela é de jejê e nagô/ É 

Clara...Clara Nunes, a festeira/ Uma chama que 

incendeia/Foi Ogum que abençoou/Até o Mar 

serenou/Morena/Morena que tem o 

bamboleado/Que tem o canto encantado 

vagueia/Morena que tem o corpo fechado/O 

destino é ponto traçado na areia/ Ô morena/ 

Lama, é Tristeza é Pé no Chão/ É de Gandhi a 

procissão/ Deus Menino abençoou/No 

Alvorecer um lindo conto de amor/ De Minas 

Gerais veio essa flor/Flor mulher que encantou/ 

Rádio, Teatro e Televisão/ Quem ouviu/ No 

vinil/ Essa foi sua Missão/ Chora Madureira/ 

Todo Brasil chorou/ Fecham-se as 

cortinas/Triste sina / Porque o show acabou/ 

Chora, chora/ Mineira/ Mineira/ Essa mulher é 

Guerreira/O samba que corre nas veias/ O canto 

de um sabiá/ Filha de Ogum chegou/ Ela é de 

jejê e nagô/ É Clara...Clara Nunes, a 
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 O lançamento foi da Universal Music Brasil. 
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 Esta canção também se encontra no CD anexado à dissertação onde estão 

presentes os videoclipes de todas as canções mencionadas neste trabalho. 
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festeira/Uma chama que incendeia/Foi Ogum 

que abençoou/ Até o Mar Serenou/ Morena que 

tem um bamboleado/ Que tem um canto 

encantado/ Vagueia/ Morena que tem um corpo 

fechado/ O destino é conto traçado na areia 

(Ideval Anselmo e Henrique Pimentel, 2010). 

 

Conhecendo o trabalho artístico de Clara Nunes, que 

tentamos apresentar ao longo desta dissertação, observa-se que 

a letra de Mineira Guerreira, escrita para homenageá-la, 

apresenta o nome de algumas canções de sucesso gravadas por 

ela, além de colocar as peculiaridades religiosas de Clara 

Nunes, adepta da religiosidade de matriz africana. Em linhas 

gerais, a canção Mineira Guerreira narra de forma poética o 

que significou Clara Nunes e sua obra para o Brasil. Nas 

palavras de Nelson Motta: “Clara teve uma vida curta, mas, 

gloriosa, morreu aos 40 anos no ponto mais alto de sua 

carreira, cantando cada vez melhor e mais bonita do que nunca, 

deixando sua voz, gravada para sempre no coração do 

Brasil”
223

. 

Após essas inúmeras páginas escritas acerca da vida e 

da obra de Clara Nunes, buscando informações em reportagens 

lançadas pela Revista Veja, matérias televisivas, videoclipes 

lançados, encartes dos discos, letras das canções interpretadas, 

somados às duas pesquisas já realizadas, de Silvia Brugger e 

Rachel Baptista Rua Bakke, percebemos que a imagem de 

mulher forte, alegre e determinada se eternizou na memória 

daqueles que conheceram o trabalho artístico de Clara Nunes. 

Para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecê-la em 

vida, convidamos a conhecer tal obra. Enfim, ela própria 

entoou em 1979, em seu disco Esperança, na canção Na Linha 

do Mar: “Vou me embora deste mundo de ilusão quem me vê 

sorrir, não há de me ver chorar”. 
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 Reportagem em formato de vídeo, do acervo particular da pesquisadora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegou o momento de traçarmos alguns apontamentos 

finais, depois de tantas análises e interpretações que se 

consolidaram nessas páginas escritas; uma narrativa sensível 

foi o que intentamos construir, seguindo as orientações que o 

professor Paulino Cardoso havia proposto desde o início desta 

pesquisa. Sensibilidade não no sentido de vitimização ou 

piedade dos nossos sujeitos históricos, mas através da narrativa 

histórica, buscamos apresentar uma interpretação possível 

digna e, sobretudo, verossímil, atentando para cada detalhe que 

os documentos pudessem oferecer.  

O ofício do historiador e da historiadora que trabalha 

com canção concentra-se em encontrar indícios, muitas vezes 

não explícitos nos versos das canções. Como Marcos 

Napolitano (2008) indicou, jamais teremos uma interpretação 

totalizante do material fonográfico, pois este é repleto de 

complexidade. Respaldada por teoria e metodologia adequada, 

a canção torna-se um documento bastante consistente para 

análise de acontecimentos históricos.  

A produção cultural de Clara Nunes concentrou-se em 

mostrar um Brasil mestiço, mas ao longo de tanta investigação 

podemos indicar que as práticas culturais de matriz africana 

foram majoritariamente a pauta de exposição da cantora. As 

religiões afro-brasileiras conquistaram espaço para além das 

letras das canções interpretadas, sendo que a performance 

artística e a imagem visual de Clara Nunes apresentaram isso 

de forma bastante específica. Como elencamos no capítulo I, 

no período vivenciado por nossa personagem central, o país 

estava em pleno Regime Civil Militar, instituído em 1964, 

quando as mudanças políticas e econômicas transformaram a 

relação entre cultura e Estado.  

A política cultural implantada pelo Estado autoritário 

gerou um impacto efetivo no mercado de bens de consumo e os 

veículos de comunicação e expressão começaram a circular 
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com maior intensidade no país, alcançando vários estados. A 

televisão se popularizou na década de 1970. Corroborando com 

esta afirmação Sérgio Mattos argumenta (1990, p. 42): 

 
O período de 1964 a 1975, que corresponde à 

Segunda etapa de desenvolvimento da televisão 

brasileira, caracteriza-se como sendo a fase em 

que a televisão, deixando de lado o clima de 

improvisação dos anos 50, torna-se cada vez 

mais profissional. A implantação, na primeira 

metade da década de 70, de um esquema 

empresarial/industrial melhor estruturado, 

facilitou o surgimento dos grandes ídolos, 

adorados por milhares de telespectadores. 

 

Neste período, de acordo com algumas referências 

bibliográficas deste trabalho, tais como as obras de Renato 

Ortiz, Maria Celeste Mira, Francisco das Chagas Fernandes 

Santiago Júnior e Rachel Baptista Rua Bakke, a partir dos anos 

de 1960, o pluralismo cultural e a valorização étnica entraram 

em evidência, orientando a produção e o consumo de bens 

culturais. Deste modo, a mestiçagem foi adotada como essência 

da cultura nacional, pois prometia a possibilidade de unidade 

na diversidade. 

Os fundamentos de matriz africana presentes na cultura 

brasileira ganharam destaque na indústria cultural, 

principalmente no campo musical e teatral. Elementos culturais 

africanos transformaram-se fortemente em emblemas oficiais 

de brasilidade. As artes (música, teatro, dança) buscaram, nos 

elementos que remetem a um passado africano, “as novas 

referências e, houve um grande aumento da produção e 

consumo de música com forte presença das temáticas afro-

brasileiras, entre elas a religião” (BAKKE, 2007, p. 108). 

Sendo assim, um grande número de escritores de peças teatrais, 

compositores e interpretes elaboraram suas obras partindo 

deste legado cultural.  
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Foi neste período que Clara Nunes concretizou uma 

carreira de sucesso. Como enfatizamos, a cantora foi uma 

artista televisiva, aparecendo em quase todas as edições do 

programa Fantástico: o show da vida, veiculado aos domingos 

à noite pela Rede Globo de Televisão, em horário nobre
224

. 

Essas apresentações, somadas ao projeto artístico bem 

elaborado por Adelzon Alves, de 1969 até 1975, 

transformaram-na em uma artista conhecida nacionalmente e 

com boa repercussão internacional. O verso da canção Mineira 

Guerreira
225

 afirma o lugar de Clara Nunes na indústria 

cultural brasileira: “flor mulher que encantou Rádio, Teatro e 

Televisão”.  

Enfim, esta pesquisa analisou o trabalho artístico de 

Clara Nunes objetivando ponderar uma interpretação possível 

de como o Brasil foi representado em sua obra. De forma 

evidente, as religiosidades de matriz africana (Umbanda e 

Candomblé) pautaram-se como assunto principal no contexto 

geral de sua produção. Entretanto, não centralizamos nossa 

discussão na prática dessas religiões dentro de seus espaços 

característicos de manifestação, mas, buscamos interpretar os 

diálogos estabelecidos entre elas e o campo musical de ordem 

nacional, uma vez que a artista em questão inseria-se no 

cenário nacional.  

A realização deste trabalho permitiu compreendermos 

como costumes e símbolos culturais de matriz africana 

presentes nos terreiros de Umbanda e Candomblé contribuíram 

na transformação dos cenários sociais e políticos do Brasil, 

construindo novas possibilidades identitárias a partir da década 

de 1970. Neste sentido, a produção cultural de Clara Nunes 

contribuiu de maneira veemente, considerando sua posição na 

                                                           
224

 Horário de grande audiência, com programas exibidos durante o horário 

de jantar, quando a audiência é maior. A maior parte do faturamento das 

emissoras origina-se dessas faixas de horário. 
225

 Canção gravada no disco Minha Identidade (2010) da cantora Ilcéi 

Mirian. Composição de autoria Ideval Anselmo e Henrique Pimentel. 
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indústria fonográfica do país, pois, como disse a Revista Veja 

na edição de número 371: “Talvez seja o único mito já 

derrubado na década de 70, e desrespeito tem haver a Clara 

Nunes, pois diziam até pouco tempo atrás que mulher não era 

boa vendedora de disco, mas exatamente Clara Nunes se tornou 

uma recordista” (Veja, 1975, p. 122). 

Enfim, os indícios que encontramos ao analisar a 

produção cultural de Clara Nunes possibilitaram perceber que a 

cantora apresentou um país constituído pelas culturas de matriz 

africana, entretanto, a indústria cultural tornou-a porta-voz de 

um Brasil mestiço, tão ao gosto das elites brasileiras pós-

Gilberto Freyre. 
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