
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS – MESTRADO E 

DOUTORADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLARA NUNES COMO OBRA DE ARTE: A EPISTEMOLOGIA DAS CIÊNCIAS 

HUMANAS A PARTIR DA CULTURA MUSICAL 

 

 

 

Leilane, Leandro, Assunção da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal, março de 2013. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS – MESTRADO E 

DOUTORADO 

 

 

 

 

CLARA NUNES COMO OBRA DE ARTE: A EPISTEMOLOGIA DAS CIÊNCIAS 

HUMANAS A PARTIR DA CULTURA MUSICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada, como requisito parcial 

para obtenção do grau de Doutor em 

Ciências Sociais, junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Sociais – 

mestrado e doutorado – da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, sob 

orientação da Professora Doutora Maria 

da Conceição Xavier de Almeida. 

 

Leilane, Leandro, Assunção da Silva 

 

Natal, março de 2013. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS – 

 MESTRADO E DOUTORADO 

 

 

BANCA AVALIADORA 

 

Professora Doutora Maria da Conceição Xavier de Almeida  

(Orientadora) 

 

 

Professora Doutora Izabel Cristina Petraglia (UNINOVE-SP)  

Avaliador externo 1 

 

 

Professor Doutor Iran Abreu Mendes (Educação - UFRN)  

Avaliador externo 2 

 

 

Professor Doutor Orivaldo Lopes Pimentel Junior (Ciências Sociais - UFRN)  

Avaliador Interno 1 

 

 

Professora Doutora Brasilia Carlos Ferreira (Ciências Sociais- UFRN)  

Avaliador interno 2 

 

 

Professor Doutor José Willington Germano (Ciências Sociais - UFRN)  

Suplente interno 

____________________________________________________________ 

Professora Doutora Josineide Oliveira (UERN) - Suplente externo 

______________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geralmente meus discos anteriores são batizados com o 

nome de uma música do próprio disco. Nesse, porém, com 

as muitas fotos que fiz para a escolha da capa, esta me 

causou especial emoção e fez brilhar na minha cabeça esta 

palavra, esperança. [...] Os olhinhos inocentes e mãos 

firmes dessas crianças me mostrando a nossa resistência 

futura. Através deles a esperança renascendo de novo e 

permanecendo viva diante de nós. Esperança num 

prosseguimento de luta. Na verdade, que emana do 

sofrimento, da pobreza, da arte da gente dessa minha 

terra. Talvez um deles seja um líder do povo, um homem 

da caridade, um libertador, um mártir talvez, talvez um 

músico. Nisso, a minha fé, as minhas rezas, os meus 

amuletos e essa minha persistente esperança. 

 

Clara Nunes, encarte do LP “Esperança”, 1979. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A natureza é muda. Mas o tímpano possui a propriedade 

miraculosa de transmitir-nos sob a forma de sensações, e 

de sensações diferentes segundo o número de vibrações, 

todos os rumores das ondas invisíveis do espaço. Essa 

metamorfose executada pelo nervo auditivo no curto 

trajeto do ouvido ao cérebro permitiu-nos criar uma arte 

estranha, a música, a mais poética e a mais precisa das 

artes, vaga como um sonho e exata como a álgebra. 

Guy De Maupassant, “Carta de um louco”, 1882. 

 

Precisamos exercitar nossas faculdades imaginativas, 

ampliá-las para além do ponto que já atingimos, e 

observar coisas que nunca fomos capazes de ver 

anteriormente. Não precisamos ficar limitados a nós 

mesmos como o ponto de referência, ou ao consenso 

existente entre os cientistas. O que temos a perder quando 

seguimos a imaginação, de forma a alargar nossas 

simpatias e nossos horizontes? 

Jeffrey Moussaieff Masson, “Quando os elefantes 

choram”, 2001. 

 

O amanhã pertence ao acaso  

Juremir Machado, “Muito além da liberdade” 

 

Uma descrição completa do movimento só ocorre quando 

indicamos como o corpo modifica sua posição com o 

tempo; ou seja, é necessário que indiquemos em que tempo 

o corpo se encontra em cada ponto de sua trajetória.  

Albert Einstein, “A teoria da relatividade especial e geral”, 

1916. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para se compreender alguém, é preciso conhecer os 

anseios primordiais que este deseja satisfazer. A vida faz 

sentido ou não para as pessoas, dependendo da medida em 

que elas conseguem realizar tais aspirações.  

Norbert Elias, “Mozart: sociologia de um gênio”, 1989. 

 

A dificuldade de aprender cientificamente o conteúdo 

subjetivo da experiência musical, para além dos índices 

mais extrínsecos é quase proibitiva [...] Os efeitos literais, 

fisiológicos e mensuráveis que uma música exerce [...] não 

são, em absoluto, idênticos à experiência estética de uma 

obra de arte considerada como tal. A introspecção musical 

é extremamente incerta. 

 Teodor Adorno, “Introdução à sociologia da música”   

 

Operários do mundo inteiro, uni-vos. 

 Marx e Engels, “Manifesto do Partido Comunista”, 1848. 

 

 

Acredito, porém, que os rios que percorrem o imaginário 

do meu país cruzam territórios universais e desembocam 

na alma do mundo. E nas margens de todos esses rios há 

gente teimosamente inscrevendo na pedra os minúsculos 

sinais da esperança. 

Mia couto “E se Obama fosse africano?”, 2011.  

 

Eu não gravo música pra vender. Eu gravo músicas 

maravilhosas com os compositores excepcionais que nós 

temos com mensagens também extraordinárias e 

procurando levar para aquele público que não está 

acostumado devido a mil coisas a ouvir coisas 

estrangeiras ele se voltar mais para a MPB, para as raízes 

da música popular brasileira.  

(Clara Nunes, 1977)  

 

Eu tive pessoas que me ensinaram a amar [...] Hoje eu sou 

uma pessoa muito diferente. Muito consciente, mais 

consciente e mais feliz.  

(Clara Nunes, 1977). 
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RESUMO 

 
A tese tem como matriz maior a reorganização da ciência que se edifica a partir de 

meados do século passado e tem como horizonte a religação entre cultura científica e 

cultura humanística, bem como o diálogo entre ciência, arte e literatura. Essa via de 

regeneração epistemológica do paradigma científico incorpora a linguagem poética à 

análise sociológica e faz emergir uma narrativa complexa, aberta e transdisciplinar.  

Para empreender esse exercício temos como interlocutores pensadores como Nietzsche, 

Lévi-Strauss, Edgar Morin e Bruno Latour, para citar alguns, e como referência de 

análise o conjunto da produção artística de um dos ícones da música brasileira, Clara 

Nunes. Problematiza-se aqui, por meio da discografia, das letras das músicas e de 

fragmentos da biografia da cantora, a construção social de um personagem que politizou 

a cultura, potencializou a consciência mestiça do imaginário popular e ultrapassou as 

narrativas excessivamente prosaicas da cultura acadêmico-científica. O argumento 

central da tese reconhece em Clara Nunes um Sujeito Híbrido, como de resto é o que se 

espera do intelectual politicamente engajado no século 21. 

 

Palavras-chave: Clara Nunes. Religação entre ciência e arte. Música brasileira. 



ABSTRACT 

 

The thesis has its largest array in the reorganization of science that is built from the 

middle of the last century and its horizon reconnection between scientific culture and 

humanistic culture, and the dialogue between science, art and literature. This 

epistemological regeneration view of the scientific paradigm incorporates the poetic 

language and sociological analysis, and brings out a complex, open and 

transdisciplinary narrative. To undertake this exercise as interlocutors we have thinkers 

like Nietzsche, Lévi-Strauss, Edgar Morin and Bruno Latour, to name a few, and as a 

reference for analyzing the entire artistic production of one of the icons of Brazilian 

music, Clara Nunes. It is problematized up in this work, through the singer’s 

discography, lyrics and fragments of her biography, the construction of a social 

character that politicized culture, increased the mestizo consciousness of popular 

imagery, and exceeded the excessively prosaic narratives of the academic and scientific 

culture. The central argument of the thesis recognizes a Hybrid Subject Clara Nunes, as 

indeed is what is expected of the politically engaged intellectual in the 21st century. 

 

Key-words: Clara Nunes. Religion between science and art. Brazilian Music. 



RESUMEN 

 

La tesis tiene como matriz mayor la reorganización de la ciencia que se construye a 

partir de meados del siglo pasado y tiene como horizonte la religación entre cultura 

científica y cultura humanística, así como el diálogo entre ciencia, arte y literatura. Esta 

vía de regeneración epistemológica del paradigma científico incorpora el lenguaje 

poético al análisis sociológico y hace surgir una narrativa complexa, abierta y 

transdiciplinar. Para emprender este ejercicio tenemos como interlocutores pensadores 

como Nietzsche, Lévi-Strauss, Edgar Morin y Bruno Latour, para citar algunos, y como 

referencia de análisis el conjunto de la producción artística de uno de los iconos de la 

música brasilera, Clara Nunes. Problematizase acá, por medio de la discografía, de las 

letras de las canciones y de fragmentos de la biografía de la cantante la construcción 

social de un personaje que politizó la cultura, potencializó la conciencia mestiza del 

imaginario popular y ultrapasó las narrativas excesivamente prosaicas de la cultura 

académico-científica. El argumento central de la tesis reconoce en Clara Nunes un 

Sujeto Híbrido, como de lo que queda es lo que se espera del intelectual políticamente 

engajado en el siglo 21. 

 

Palabras-clave: Clara Nunes. Religación entre ciencia y arte. Música brasilera. 
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Por um Alvorecer Poético 

 

Todo pesquisador, jovem ou experiente, é um pouco fã 

do seu objeto de pesquisa. Em se tratando de música 

essa relação deliciosamente perigosa se multiplica por 

mil. (NAPOLITANO, 2005. p. 10). 

 

A história da música brasileira no século XX é de uma riqueza e diversidade 

desafiadoras de qualquer tentativa de se proceder uma análise ou inventário numa 

perspectiva totalizante, tanto pela enorme vastidão da produção, quanto pelo nível de 

complexidade demandada em sua análise. No entanto, de nosso ponto de vista, qualquer 

história recente da música nacional que não passe, nem que seja numa referência de 

rodapé, pela obra de Clara Nunes (1942-1983), deixaria em aberto uma lacuna 

importante. Isto porque essa intérprete marcou seu nome na história não só da música 

mas do país como um todo, ao se tornar um dos primeiros grandes ícones femininos da 

moderna cultura de massas brasileira, bem como se destacou no campo do engajamento 

contra os preconceitos que sofriam os afro-brasileiros em geral e as religiões de matriz 

africana em especial, no Brasil. Também deixou sua marca na luta contra a ditadura. Ao 

apresentar um programa tributário da artista em 2003, a jornalista Leilane Neubarth, na 

abertura do especial, assim apresenta Clara Nunes:  

 

Clara, mineira de Paraopebas, ex-operária [...] uma mulher 

determinada em seus desejos e guerreira em suas atitudes [...] O 

Arquivo N foi buscar muitas memórias desta mulher que entrou para a 

história da música brasileira porque rompeu preceitos e quebrou 

preconceitos (youtube). 

 

Falar, portanto, de uma personagem como Clara Nunes se revelou delicioso 

devido  à imagética, ao discurso politizado, poetizado, engajado e estético, que 

compõem o conjunto de sua trajetória. Por outro lado, se mostrou extremamente difícil 

pelo próprio encantamento, inevitável quando se fala de um artista de grandes 

proporções na nossa cultura, e da qual desde já confesso ser fã, como foi e ainda é Clara 

Nunes. 

  Nesta tese, não buscamos sociologizar a produção dessa artista até um extremo 

onde se perdesse a poetização de sua trajetória. O elemento poético será aqui não só 

valorizado, como problematizado conceitualmente. Entendemos como poética não só as 

metanarrativas artísticas que transcendem o jogo da linguagem, muitas vezes 

aprisionante, da prosa. Sendo este, portanto, um dos pontos nos quais gostaríamos de 



insistir nesta tese, a ideia de que  a produção científica do conhecimento pode ampliar 

consideravelmente seu horizonte de compreensão dos seres e das coisas, aproximando-

se de uma escuta sensível do mundo, caso aceite dialogar com outras dimensões éticas e 

estéticas, muito especialmente a literatura, no ato de produção de uma ciência híbrida, 

mestiça, grávida de diversidade e transdisciplinaridade. Para nós, acompanhando 

Hayden White, toda produção historiográfica e sociológica se constitui enquanto 

poética, seja de maneira consciente e assumida ou não, uma vez que a história, a 

sociologia e as ciências humanas não dispõem de uma linguagem técnica e científica 

específicas, valendo-se, por conseguinte, da linguagem comum à literatura, propondo-

se, de acordo com White (1995, p. 45), considerar: 

 

O labor histórico como o que ele manifestamente é, a saber: uma 

estrutura verbal na forma de um discurso narrativo em prosa que 

pretende ser um modelo, ou ícone, de estruturas e processos passados 

no interesse de explicar o que eram representando-os.  

 

Aqui, nesta tese, que tem a pretensão de se apresentar como um ensaio, a ideia de 

um “alvorecer
1
 poético” coloca-se como metáfora para um fazer científico que vem se 

constituindo desde meados do século passado, como uma alternativa epistemológica à 

dureza científica de um paradigma que opera separando as coisas e opondo prosa e 

poesia. A complexidade enquanto paradigma alternativo, porém não rival, pretende 

reabilitar a linguagem do poético na narrativa científica, não só como ato criador, 

expressão primeva da criação cognitiva, mas também de um ponto de vista mais 

pragmático, objetivo, como instrumento de produção de uma ciência aberta e 

polifônica, uma ciência gostosa de se fazer, de se ler, de se viver. Para tanto, os 

percursos da deriva e da metamorfose precisaram ser assumidos, como condição 

ontológica do ato de conhecer e produzir o conhecimento, de maneira a não cindir a 

realidade social humana em definições fáceis, porque estanques. Assumimos, portanto, 

o risco como condição do ato de conhecer.
2
  

Para Teresa Vergani, trata-se de um efetivo ganho epistemológico para as 

ciências, a incorporação da linguagem poética: “O olhar poético será um modo de “ver” 

que revela dimensões da coerência da existência por meio de uma faculdade que 

permite “compreendê-la” mesmo quando o sujeito não a pode racionalmente 

                                                           
1
 Numa nítida referência ao 7º. LP da carreira da cantora, “Alvorecer”, 1974. 

2
 Ver ALMEIDA, Maria da Conceição de. Narrativas de uma ciência da inteireza In: Ciências da 

complexidade e educação: razão apaixonada e politização do pensamento. Natal: EDUFRN, 2012. 



“descrever”
3
. Pretendo sobretudo me valer dessa compreensão poética, e  para 

descrever o que eu desejo, recorrerei a metáforas, imagens, letras de músicas cantadas 

pela própria Clara (tendo em vista que sua intervenção poética se dá como intérprete) e 

que aqui revestem-se de caráter eminentemente de método. Ela própria chegou a 

declarar em entrevista a Marília Gabriela, em 1982, que não se ressentia de não “falar 

nada” no espetáculo Clara Mestiça, que estreava em São Paulo no começo daquele ano, 

uma vez que “as músicas falavam por ela”. De acordo com a própria Clara: 

 

  Eu falo apenas no finalzinho só. O espetáculo todo, as músicas que 

formam o texto do espetáculo [...] As músicas, como eu disse,  elas 

formam o texto,  então não há necessidade que eu fale  alguma coisa, 

sabe, as letras vão formando o texto. (youtube) 

 

Foi nesse sentido que resolvemos nos apropriar da discografia, do repertório 

gravado por Clara em sua relativamente breve, porém impactante, carreira.  Como 

estratégia de método, nos valeremos das letras das músicas, das interpretações de Clara 

dessas letras, para, em grande medida, “falar pela cantora”, já que ela mesma 

reconheceu ser esta uma das  suas maneiras de comunicar-se com o público: por meio 

das apropriações e análises das letras que ela gravava. No entanto, teria sido bem 

simples ter restringindo nossa discussão a isso, a análise da discografia. Entretanto, 

apesar de ter esse como um caminho de método privilegiado, nos valeremos também de 

entrevistas, análise de capas de LPs, imagens da cantora em espetáculos ou mesmo de 

promoção midiática na imprensa. Sobre as entrevistas, inclusive, é importante que se 

esclareça, desde já, de que maneira nos apropriamos do imenso acervo 

imagético/discursivo-miditático que representa o que já foi produzido por e para Clara 

Nunes. 

Não nos demos o trabalho, hercúleo, de realizar entrevistas com todos ou a 

maioria dos personagens que fizeram parte de alguma maneira da trajetória de Clara. 

Primeiro, porque a própria condição de ser uma tese, que naturalmente exige um 

recorte e um foco muito específico, não permitiria um esforço dessa natureza. Além 

disso, esse mesmo esforço sob determinado ponto de vista parecia até dispensável, uma 

vez que a enorme massa de entrevistas concedidas aos mais diversos meios de 

comunicação, hoje disponíveis em na internet em geral e no youtube em particular, 

permitem uma apropriação delas sem precisar refazê-las. Isso implicaria não só mais 

                                                           
3
 In: VERGANI, Teresa. A criatividade como destino: trasdisciplinaridade, cultura e educação.  São 

Paulo: Livraria da Física. 2009. p. 214, grifo da autora. 



tempo e esforço de minha parte nessa pesquisa, como também a de se considerar o 

próprio cansaço e indisposição de muitos atores desse processo histórico em continuar a 

falar sobre algo acontecido há 30 anos, para alguns, uma memória dolorida de ser 

revisitada.  

Talvez tenha sido nesse sentido que Martinho da Vila tenha se recusado a falar 

sobre o tema. O próprio Paulo César Pinheiro parece não ter se mostrado muito 

acessível a esse tipo de tentativa (não, ao menos, se envolvem imagens suas e 

discussões sobre a vida pessoal dele com Clara). Exemplo marcante disso foi a ausência 

de qualquer imagem ou depoimento seu no especial biográfico sobre Clara Nunes, 

exibido em cinco episódios pela primeira vez em dezembro de 2012, e aqui por nós 

utilizado como fonte, juntamente com entrevistas a Leda Nagle em 1979 e 1982, a 

Marília Gabriela em  1981 e 1982, além dos especiais póstumos: Clara Guerreira, 

1983, Arquivo News, 2003, mais o especial É preciso cantar, de 1979. 

Nesse sentido, talvez nossa contribuição biográfica possa ter sido justamente a 

de aprofundar a discussão num ponto onde ela parece não ter sido bem discutida, o 

período da relação com Paulo César Pinheiro (1949*), que viria a complementar de 

maneira decisiva o acervo já produzido com muito trabalho e competência pelo 

biógrafo oficial Wagner Fernandes, bem como pelo grupo de pesquisa O canto mestiço 

de Clara Nunes,
4
 que vem organizando o acervo artístico deixado pela cantora em sua 

cidade natal no interior de Minas, Paraopebas, que se constituiu numa lacuna nesse 

trabalho, não ter visitado essa cidade. 

Não se trata aqui de produzir mais uma biografia sobre Clara Nunes, esforço 

este já feito por Wagner Fernandes. Vamos partir de um ponto de vista da ciência como 

construção coletiva e, assim, apresentar este ensaio como uma adição ao montante de 

pesquisas, acadêmicas ou não, que passaram a pulular graças, entre outras coisas, às 

comemorações dos 70 anos que estaria fazendo a cantora se ainda estivesse viva. Para 

Latour, ao refletir sobre as construções dos fatos científicos: “Você nunca avançará na 

certeza sem a ajuda dos outros. A construção do fato é um processo tão coletivo que 

uma pessoa sozinha só constrói sonhos, alegações e sentimentos, mas não fatos”
5
. 

Nos valeremos, sim, de elementos biográficos para enriquecer nossas análises, 

ilustrar nossas hipóteses e ampliar nossas especulações. Mas não se trata de um 
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trabalho que poderia reivindicar o estatuto de biográfico, afinal, de acordo com Sergio 

Vilas Boas: “as biografias enfocam principalmente um indivíduo. O objetivo de uma 

biografia [...] é a revelação de uma personalidade única”.
6
 

Nessa perspectiva, esta tese não define como sua prioridade essencializar uma 

personalidade única, o que pode ser subentendido como uma personagem especial, 

acima das pessoas comuns. Partimos de uma perspectiva problematizadora de qualquer 

estigma, estereótipo ou imagens essencializadas, uma vez que não buscamos contar 

toda a história da vida de Clara Nunes – e se escolhesse contá-la, também não seria 

numa perspectiva biográfica clássica, na qual a tendência ufanista acaba por prejudicar 

de maneira indelével a própria pesquisa –, porque, afinal, esta pesquisa é, acima de 

tudo, de natureza epistemológica. Procuramos discutir as relações entre ciências 

humanas e artes, muito especialmente a música, mas também a literatura, numa 

perspectiva transdisciplinar de incorporação de métodos, atitudes e estéticas, próprias 

às artes e às ciências humanas.  

Nessa empreitada, a obra de Clara Nunes (1966-1982) será por nós apropriada 

como ponto de convergência desse diálogo, modelo de atitude estética, política e 

poética, sensível às demandas do povo, da vida, que esperamos ver nos pensadores das 

ciências humanas. Para muitos deles, a possibilidade de uma separação radical entre os 

campos das ciências e o das artes não é possível, uma vez que a partir de uma 

historicização e sociologização do problema, este não se apresenta mais tão 

problemático assim. Segundo a compreensão de Thomas Kuhn: “Muitos dos problemas 

que mais intrigam  historiadores  e filósofos da ciência e da arte perdem seu ar 

paradoxal e tornam-se objetos de pesquisa quando são percebidos como etológicos ou 

sociológicos”
7
.  

Entendemos, portanto, ser exatamente esse o esforço por nós intentando neste 

trabalho: promover uma apropriação da produção artística de Clara Nunes a fim de que, 

a partir dessa análise, possamos elucidar alguns problemas relativos à produção do 

conhecimento nas ciências humanas. 

Nessa perspectiva é que se coloca uma problematização acerca das próprias 

apropriações metodológicas da discografia da cantora, já que não basta apenas citar a 

letra da canção, resumir a análise a isso, uma vez que a música só se completa 
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plenamente com a interpretação do próprio compositor ou de outrem. A performance 

cênica do artista tem, nesse sentido, papel decisivo na discussão que se pretende aqui 

estabelecer. Para Marcos Napolitano: 

 

Esse é um dos pontos mais polêmicos da discussão teórico-

metodológica em torno da canção. No campo musical como um todo, 

incluindo ai a chamada “musica erudita”, e a música popular em 

particular, a performance é um elemento fundamental para que a obra 

exista objetivamente. A música, enquanto escritura, notação de 

partitura, encerra uma prescrição rígida. [...] Mas a experiência 

musical só ocorre quando a música é interpretada.
8
 

 

Trata-se, pois, de propiciar uma compreensão do fenômeno musical e estético, 

que foi a obra de Clara Nunes, buscando uma escuta sensível do mundo, como afirma 

Silmara Lidia Marton em sua dissertação de mestrado defendida em 2005, no âmbito do 

Grupo de Estudos da Complexidade: 

 

Pela música, nos sensibilizamos com o movimento das emoções e 

invisibilidade do mistério da vida. [...] Dessa forma, a música capta, 

mas sem traduzir, o indecifrável, o incomunicável, o indefinível de 

forma real, direta. [...] Pela corporificação das formas musicais somos 

tomados por um sentimento de unidade que nos liga a humanidade, 

destacando em nós uma ética de compreensão mútua e múltipla. [...] 

Ao mesmo tempo, este é um fenômeno que aponta para uma nova 

educação respaldada por uma estética de transfiguração do sofrimento 

em alegria como possibilidade compensatória e criativa de superar a 

realidade. Pela experimentação musical, estetizamos a vida.
9
 

 

E essa é uma dimensão muito importante para a narrativa que aqui construímos. 

Partimos de um pressuposto de que havia em Clara Nunes, de maneira mais ou menos 

consciente, de acordo com a própria trajetória da cantora, um projeto, um sonho, um 

ideal de educar na diversidade cultural, étnica, religiosa e regional pelo menos, o 

público que a consumia. Ao contrário do que muitos podem achar, o fato de ela ter sido 

apenas intérprete e não compositora e/ou instrumentista, não significou um 

esvaziamento de conteúdo estético ou político de sua obra, muito pelo contrário. A 

própria cantora chegou a declarar em entrevista que pesquisou a música brasileira até 

encontrar uma “brecha” que ela então se propôs a preencher. Segundo Clara: 
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Eu comecei a pesquisar a música brasileira e vi que tinha uma brecha  

dentro da música popular brasileira que era eu me voltar para o 

folclore, para as coisas de raiz. Então foi quando eu comecei a 

frequentar escola de samba, foi quando eu conheci Nelson do 

Cavaquinho, Candeia, Cartola, comecei a frequentar escola
10

.  

 

Os decisivos personagens com os quais travou contato, graças ao seu ímpeto de 

conhecer a própria arte que buscava vender, tiveram importância fundamental na 

constituição de Clara Nunes como artista. Parece nítido o desejo da intérprete em 

produzir uma obra que pudesse ser vista como uma espécie, senão de legado, ao menos 

de contribuição para a ampliação e diversificação da música brasileira. Isso sem perder 

de vista a questão da educação na musicalidade pela tolerância étnico-religiosa, 

contribuindo assim, mesmo que de maneira indireta, para a construção de um ideal de 

cidadania antenado com as necessidades éticas e políticas do povo brasileiro: “O que há 

de mais sincero, de mais espontâneo sabe que a força realmente é o povo. Então, não 

adianta você querer ir contra o povo, você tem que chegar a ele, trazer o povo até você. 

Então pra mim, Clara Nunes, o povo é tudo” (Clara Canal Brasil 5 youtube).  

Fazia parte do projeto de Clara e seu círculo de artistas e intelectuais promover 

uma musicalidade que contribuísse com a emancipação política, cognitiva e estética 

desse mesmo povo o qual a artista pretende representar. Como muito bem atentou 

Carlos Alberto Pereira da Silva em sua tese de doutorado também defendida no 

GRECOM,  a música pode funcionar como “tutora de resiliência”
11

, que busca “Educar 

para descolonizar”: 

 

Julgo ser fundamental que, concomitantemente a leitura das letras, 

sejam ouvidas as músicas para que possam emergir múltiplos 

sentimentos tradutores da indescritível inteireza educativa presente 

nas canções. 
12

 

 

Esta tese é produto, portanto, de uma concepção coletiva de produção do 

conhecimento, característica marcante da base de pesquisa que é o GRECOM, onde 

pude não só ampliar, significativamente, meu horizontes epistemológicos e, 

consequentemente, também de método, como pude travar contatos e trocar vivências, 

desde pensadores consagrados mundo afora até os colegas de cotidiano mais frequente, 
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que tiveram um rumo decisivo sobre minhas concepções de ciência, arte e, acima de 

tudo, do diálogo entre elas.  

Mais ainda, este trabalho jamais teria sido possível se não fosse no GRECOM, 

uma vez que, ao ingressar no doutorado eu discutia a epistemologia das ciências 

humanas a partir da obra do filósofo alemão Oswald Spengler (1880-1936). No entanto, 

me parasitava a ideia de que nas letras que Clara Nunes cantava havia algo de educação 

pela diversidade, havia um projeto político-ideológico latente que me afetava, me 

impelia a lutar por direitos sociais a ponto de, no decorrer do doutorado, me tornar 

ativista engajada na luta por direitos humanos, especialmente para a população LGBT e 

os drogados.  

Afinal, o questionamento que me perseguia era o da necessidade de coerência 

entre o que escrevo e o que vivo. E que melhor maneira de fazer isso que me 

engajando, já que é esta umas das principais mensagens da minha tese? Foi graças ao 

fato de estar num espaço livre da polícia do pensamento e aberto às novidades e 

criatividades que pude migrar de um filósofo alemão para uma artista brasileira, sempre 

preocupada, porém, com a questão epistemológica maior das ciências humanas. 

Concordo com Paul Feyrabend quando afirma que toda trajetória, todo desdobramento, 

seja na vida, seja nas ciências, estão sujeitos a mudanças de rumo, “erros”, e até mesmo 

à “irracionalidade”. Os cientistas devem muitas vezes até transcender os limites 

convencionados pela ciência no momento, pois são seus criadores e não seus escravos. 

De acordo com Feyrabend: 

 

A vida não é uma realização de objetivos claros e estáveis, 

cuidadosamente planejada e meticulosamente desempenhada; ela é 

irracional, esbanjadora, produz uma imensa variedade de formas. [...] 

da mesma forma [...] o desenvolvimento do conhecimento não é um 

processo bem planejado e que opera suavemente: ele, também, é 

perdulário e cheio de erros; ele também precisa de muitas ideias e 

procedimentos para se manter. [...] Os cientistas, portanto, não são 

escravos obedientes que, ao entrar no Templo da Ciência, tentam 

ansiosamente se adequar as suas regras. [...] pelo contrario, eles vão 

avançando rapidamente e redefinem constantemente a ciência (assim 

como o conhecimento e a lógica) pelo seu trabalho.
13

 

 

Essa compreensão se aplica tanto à ontologia do conhecimento quanto às 

próprias trajetórias pessoais, a minha e de Clara Nunes, por exemplo. Munida dessa 

compreensão, pude avançar e apresentar um dos argumentos que desejo aqui perseguir 
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(e para o qual a atitude de Clara Nunes, por exemplo, é basilar): os pensadores da 

universidade, os intelectuais como um todo, precisam se engajar mais nas lutas sociais; 

precisam ter uma sensibilidade afetiva maior com os seus objetos de estudo, uma vez 

que, como cientistas humanos, nossos objetos são também sujeitos, são nossos pares, 

nossos companheiros de espécie. Por trás dos números de tabelas estatísticas, por trás 

dos conceitos, das imagens, dos discursos, existiram e existem pessoas reais, com 

demandas afetivas complexas, com motivações as mais variadas para definir suas 

ações. Daí nossa renúncia, nossa lucidez de não ter, nem de longe, pretensão de 

apropriação de todo o material disponível sobre Clara Nunes em arquivos, sejam 

textuais ou audiovisuais. Acompanhando a compreensão de Lévi-Strauss, entendemos a 

impossibilidade de construção total dos fatos sociais, históricos. Assumimos a condição 

de inacabamento e parcialidade deste estudo: 

 

Por hipótese, o fato histórico é o que se passou; mas onde se passou 

alguma coisa? Cada episodio de uma revolução ou de uma guerra [por 

exemplo] se resolve numa multidão de movimentos psíquicos e 

individuais; cada um desses movimentos traduz evoluções 

inconscientes, e estas se resolvem em fenômenos cerebrais, hormonais 

ou nervosos, cujas referencias também são de ordem física ou 

química... Consequentemente, o fato histórico não é mais dado que os 

outros; é o historiador ou o agente do devir histórico que o constitui 

por abstração e como sob ameaça de uma regressão ao infinito. [...] o 

historiador e o agente histórico escolhem, descartam e recortam, pois 

uma historia verdadeiramente total os poria perante o caos. Cada canto 

do espaço contem uma multidão de indivíduos, dos quais cada um 

totaliza o devir histórico de uma maneira não comparável às outras; 

para um só desses indivíduos cada momento do tempo é 

inesgotavelmente rico de incidentes físicos e psíquicos que 

desempenham cada um o seu papel em sua totalização. Mesmo uma 

historia que se diz universal ainda não é mais do que a justaposição de 

algumas historias locais, dentro das quais (e entre as quais) os vazios 

são muito mais números que os espaços cheios. E seria vão acreditar 

que multiplicando os colaboradores e intensificando as pesquisas 

obter-se-ia um resultado melhor.
14

   

 

Foi nessa perspectiva que nos situamos e apresentamos agora este trabalho. Sem 

pretensões megalomaníacas de dar todas as respostas, discutir todas as questões, ouvir 

todos os personagens, pois buscamos minimizar a prolixidade, prezar pela objetividade, 

no sentido de ir direito ao ponto dos problemas, sem, no entanto, perder em rigor 

teórico. Ao passo que se buscou aqui valorizar as artes, o poético, também como 

elemento estético. Uma estética da escrita que se materializou num verdadeiro 
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patchwork
15

 narrativo, que transita livremente entre a epistemologia das ciências 

humanas e as artes, especialmente a música e literatura, o que pra nós representa um 

ganho epistemológico e não uma perda de rigor científico.  

Afinal, acompanhando Bruno Latour, precisamos ter a clareza de que a “ciência 

em ação”, a prática científica vista de perto, destituída de todo um possível status ou 

glamour, constitui-se em mais um discurso sobre o mundo, uma “retórica”. Latour 

mobiliza a comparação com a retórica justamente porque, em sua história, a ciência se 

constituiu e se afirmou pretendendo ser o oposto radical da retórica, acusada de ser 

“inverdadeira”, falseadora da realidade, porque mobilizava instrumentos como a 

eloquência, a paixão, os sentimentos, para convencer alguém de algo. Mas, para o 

autor, a prática científica consiste precisamente nesse mesmo movimento, acrescido de 

determinantes sociais ainda mais decisivos. Para Latour: 

 

Qual a diferença entre a tão desdenhada retórica e tão admirada 

ciência? A retórica costumava ser desdenhada por mobilizar, em favor 

de um argumento, aliados externos como, paixão, estilo, emoções, 

interesse, truques advocatícios, e assim por diante. [...] O que dizer de 

pessoas que invocam  tantos aliados externos a mais, além da paixão e 

do estilo, para inverter os caminhos do raciocínio comum? A 

diferença entre a antiga retórica e a nova não é que a primeira use 

aliados externos, dos quais a segunda se abstém; a diferença é que a 

primeira usa poucos e a segunda usa muitíssimos. [...] Deveremos vir 

a chamar de cientifica a retórica capaz de mobilizar para um so ponto 

mais reforços do que as antigas.
16

 

 

Não se trata de desqualificar ou diminuir a importância das ciências, trata-se 

apenas de descentrá-las de um lugar social de autoridade que elas vêm ocupando, ao 

menos no Ocidente, desde o século XIX. Tal como desenvolvido por Michel de 

Certeau, o conceito de lugar social se apresenta prenhe de possibilidades reflexivas, 

uma vez que, em termos de ciência e sociedade, necessariamente, tudo passa pelo lugar 

social: 

 

Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção 

socioeconômico, político e cultural. [...] ela está, pois, submetida a 

imposições, ligada a privilégios, enraizada em uma particularidade. É 

em função deste lugar que se instauram os métodos, que se delinea 

uma topografia de interesses, que os documentos e as questões, que 

lhes serão propostas, se organizam. 
17
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  Resolvemos aplicar essa compreensão não só aos atos de produção do 

conhecimento científico. Toda produção artística e cultural em geral também dialoga 

com um lugar social que em grande medida a define e delimita. Talvez seja nesse 

sentido que a cantora gravou uma música como Lama
18

, onde transparece uma sutil 

crítica aos seus pares ou ao menos alguns dentre eles, muito mais preocupados em 

vender discos a qualquer custo, não importando que isso significasse prostituir ideais e 

valores estéticos e ideológicos. Clara, que se destacou justamente por produzir uma arte 

que conseguiu ser rentável, apesar de toda ou justamente por causa de toda sua 

politização poética, deu então sua resposta aos colegas vendidos ao mercado, à 

ditadura, ou a ambos, ao gravar Lama no LP Canto das três raças, de 1976: 

 

Pelo curto tempo que você sumiu 

Nota-se aparentemente que você subiu 

Mas o que eu soube a seu respeito 

Me entristeceu, ouvi dizer 

Que pra subir você desceu 

Você desceu 

 

Todo mundo quer subir 

A concepção da vida admite 

Ainda mais quando a subida 

Tem o céu como limite 

 

Por isso não adianta estar 

No mais alto degrau da fama 

Com a moral toda enterrada na lama 

 

Por fim, se faz necessário, de acordo com a “servidão da escrita” acadêmica, 

para usar uma expressão cara a Certeau, realizar uma breve apresentação das questões 

discutidas nas páginas que se seguem. No primeiro capítulo, por nós intitulado Clara 

mestiça: considerações históricas sobre uma arte híbrida, discutimos de que maneira, 

na proposta artística de Clara Nunes, se projetou, se constituiu um ideal de cultura 

brasileira que passava pelo elogio das origens africanas assumidas em suas cores negras, 

sem estereótipos negativos, ressignificando o ideal de democracia racial, tão perigoso 

politicamente e tão fascinante esteticamente, e que aparece na obra de Clara como um 

projeto possível, palpável, que a intérprete perseguiu, desenvolveu, por toda a vida: a 

ideia do “Brasil mestiço”, um país culturalmente colorido, que tinha nos sincretismos 

afro-cristãos um ícone de sua representação. 
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    No segundo capítulo, que chamamos de Claridade: a artista, o indivíduo, uma 

trajetória, buscamos problematizar qualquer essencialização que defina a obra e a 

trajetória artística da cantora de maneira estanque, fixista. A noção de fases da obra de 

Clara será apresentada e logo depois demolida, a fim de problematizar os livres trânsitos 

culturais, regionais e estéticos aos quais se permitiu Clara Nunes. Em seguida, 

inserimos a cantora na problemática cultura popular, cultura erudita, cultura de massas, 

para desenvolver o conceito de Clara como mediadora cultural, com capacidade de 

transitar entre os mais diversos nichos sociais. 

No terceiro e último capítulo, nomeado Nação: arte, ciência, política e 

engajamento, discutimos o engajamento da artista na luta contra a ditadura militar 

instituída no Brasil desde o Golpe de 1964, algo que ocupou uma parte importante de 

sua trajetória como cantora e acima de tudo como cidadã. A ideia central desse capítulo 

é a defesa de uma arte, e também de uma ciência, sensíveis às necessidades de se 

produzir um saber que esteja apto a lidar de maneira eticamente comprometida com os 

desafios civilizacionais do novo milênio. É essa matriz maior que se desdobra nas 

páginas desta tese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

Clara mestiça: considerações históricas sobre uma arte híbrida 

 

 

Se nosso mundo devesse ser compreendido através do 

modelo dos sistemas dinâmicos estáveis, não teria nada 

em comum com o mundo que nos cerca: seria um 

mundo estático e desprezível, mas nós não estaríamos 

lá para formular as predições. No mundo que é o nosso, 

descobrimos em todos os níveis flutuações, bifurcações, 

instabilidades.  

(Prigogine, O fim das certezas, p. 57) 

 

Nas décadas de 1960 e de 1970, a luta de amplos setores da sociedade brasileira 

contra a ditadura militar terminava muitas vezes por esbarrar num bem-sucedido uso do 

discurso nacionalista e patriótico por parte do Estado, colocando todos aqueles ditos 

opositores do regime numa condição de inimigos da nação, do Brasil. Tal ideia, 

perfeitamente expressada a partir do slogan mais conhecido e polêmico do regime 

militar, “Brasil, ame-o ou deixe-o”, representava uma tentativa da ditadura brasileira de 

embarcar na onda de euforia nacional, por ocasião da conquista do tricampeonato de 

futebol da seleção brasileira na copa do mundo de 1970, no México. O objetivo, a partir 

desse lugar privilegiado, do governo de um país vitorioso e orgulhoso de seu talento e 

vocação para a felicidade por meio do futebol, era criticar todos aqueles que de alguma 

forma não comungavam com os militares no tocante à natureza não democrática do 

governo brasileiro. 

  Já nessa época, o discurso oficial e a propaganda do regime militar brasileiro 

demonstravam sua habilidade em mobilizar e manipular, ao mesmo tempo, as emoções 

cívicas do povo, invocando signos e símbolos há anos gradativamente aplicados e 

incorporados, de forma bem-sucedida, ao imaginário coletivo social identitário dos 

brasileiros. Entre eles estavam o futebol, como já foi dito, o carnaval - aos moldes 

cariocas, com escolas de samba fazendo propaganda do país e, de preferência, do 

regime
19

- e o tema da mestiçagem, a ideia de um país culturalmente mestiço, tema 

central da propaganda oficial brasileira no exterior desde pelo menos a Era Vargas, 
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verdadeiro pilar ideológico sob o qual repousava a soberania nacional, repositório da 

singularidade internacional deste país que se pretendia igualitário apesar da ditadura.  

Nos anos 1950, 1960 e 1970, esse processo assumiu a forma da folclorização, 

verdadeira artimanha política através da qual as elites culturais, sejam de direita ou 

mesmo de esquerda, manipularam o trabalho de seleção da tradição, a fim de conduzir o 

país a um consenso acerca do problema da identidade nacional. De acordo com 

Napolitano (2005, p. 59): 

 
A folclorização das representações do povo brasileiro era um processo 

em curso desde o Estado Novo (1937-1945) e funcionava como uma 

estratégia cultural e ideológica de manipulação da identidade 

“nacional-popular” [...] Na medida em que se afirmava o nacional-

populismo como forma de articular as elites e as classes populares, a 

folclorização do conceito de povo se afirmava como uma das formas 

de negar as tensões sociais que acompanhavam o processo de 

modernização capitalista e se contrapor ao temor da perda da 

identidade e da diluição da nação numa modernidade conduzida a 

partir do exterior [...] as elites nacionalistas procuravam agir em duas 

frentes: a) elaborar uma pedagogia cívico-cultural para as classes 

populares, disseminando valores idealizados de brasilidade orgânica e 

autêntica; b) estimular uma reforma cultural da própria elite, que 

deveria aprender a falar a “língua do povo” para melhor conduzi-los 

nos caminhos da história. Assim a febre folclorista que tomou conta 

do país, à esquerda e à direita [...] serviu como uma legitimação 

cultural e intelectual, ancorada num projeto político que se tornava 

fundamental na medida em que crescia a urbanização: chegar as 

massas populares, seja para reforçar o patriotismo conformista 

(direita) ou a consciência nacional (esquerda).  
 

Nesse contexto, a consagrada artista Clara Nunes desponta como ator político 

privilegiado para as intenções as quais se pretende esse trabalho, uma vez que sua 

posição de cantora, artista, lhe conferia um lugar de destaque na sociedade brasileira, 

podendo sua contribuição cidadã se dar a partir, por exemplo, do desempenho de um 

papel de mediadora social entre o povo, seus anseios e esperanças, e os intelectuais e 

poetas, responsáveis por criticar o regime, resistir cultural e politicamente à sua 

hegemonia. Mais ainda, não só pelo fato de Clara ter sido uma das artistas de maior 

sucesso nos anos 1970, como também por ter sido ela a que de forma mais veemente 

incorporou o discurso da mestiçagem, corporificando-a literalmente em sua atitude 

ética, estética, existencial, diante da arte e da vida.  

Interessa neste capítulo, portanto, discutir de que maneira essa artista dialogou 

com a realidade sociopolítico-cultural brasileira dos conturbados anos que vão de fins 

da década de 1960 até princípios dos anos 1980. O eixo político-conceitual dessa 



interação é a ideia de mestiçagem, da pretensa singularidade cultural de um país que 

necessitava acreditar ser possível viver de forma mais igualitária apesar da crise 

econômica, das desigualdades sociais, da ditadura. É nossa intenção aqui captar a 

dinâmica por meio da qual Clara Nunes e seus produtores, de forma culturalmente 

consciente e politicamente engajada, se propuseram a apresentar um novo paradigma 

estético-existencial. Segundo Guattari (1992, p. 21), “na perspectiva que é a minha e que 

consiste em fazer transitar as ciências humanas e as ciências sociais de paradigmas 

cientificistas para paradigmas ético-estéticos”
20

, esse movimento lhes permitiu uma 

apropriação positiva de um dos mais desgastados e politicamente perigosos símbolos da 

propaganda ideológica brasileira para “Inglês ver
21

”: o mito da democracia racial. 

Talvez o mais perfeito exemplo dessa atitude, a constituição da artista Clara Nunes 

como autora, revela-se certamente não só ao vestir e dançar os temas afro-brasileiros 

como, acima de tudo, na escolha de um repertório capaz de ressignificar ideias 

impregnadas, como buscaremos mostrar neste texto, no imaginário social do Brasil do 

século XX. Foi com esse espírito que Clara gravou o samba-enredo Macunaíma (David 

Corrêa e Norival Reis): 

  
Vou-me embora, vou-me embora 

Eu aqui volto mais não 

Vou morar no infinito 

E virar constelação 

 

Portela apresenta 

Portela apresenta do folclore tradições 

Milagres do sertão a mata virgem 

Assombrada com mil tentações 

Cy, a rainha mãe do mato 

Macunaíma fascinou 

E ao luar se fez poema 

Mas ao filho encarnado 

Toda maldição legou 

 

Macunaíma índio, branco, catimbeiro 

Negro, sonso, feiticeiro 

Mata a cobra e dá um nó 
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Cy em forma de estrela 

A Macunaíma dá 

Um talismã que ele perde e sai a vagar 

Canta o uirapuru e encanta 

Liberta a magoa do seu triste coração 

Negrinho do pastoreiro foi a sua salvação 

E derrotando o gigante 

Era o marques Piaima 

Macunaíma volta com a muiraquitã 

Marupiara na luta e no amor 

Quando sua pedra para sempre o monstro levou 

O nosso herói assim cantou 

 

Vou-me embora, vou-me embora 

Eu aqui volto mais não 

Vou morar no infinito 

E virar constelação 

 

Para entendermos o contexto a partir do qual Clara Nunes gravou uma música 

como esta, dentro de uma proposta artística de não só cantar, como dar cores e formas a 

um Brasil Mestiço,
22

 se faz necessário nos deslocarmos um pouco mais no tempo, até 

meados do século XX, anos 1940. Anos de guerra no mundo e ditadura Vargas no 

Brasil. O meio de comunicação mais eficiente e abrangente ainda era o rádio, por meio 

do qual a ditadura varguista fazia intensa propaganda do regime, mas também por meio 

do qual o povo, uma vez que nessa época o rádio é tão popular quanto é a televisão hoje 

em dia, podia ouvir suas músicas preferidas. No interior de Minas foi também nessa 

época que nasceu Clara Francisca Gonçalves. Filha de um cantador, tinha a música 

como presença constante em sua vida. No futuro, já consagrada, afirmou que suas 

maiores influências musicais foram exatamente as grandes divas do rádio, as quais ela 

acostumou-se a ouvir desde criança. 

  O repertório incluía Dalva de Oliveira (1917-1972), Elizete Cardoso (1920-

1990), Dolores Duran (1930-1959) e Ângela Maria (1928*)
23

. Pelas escolhas, percebe-

se quais foram as influências musicais que agiram sobre a mentalidade de Clara: o 

samba-canção e de morro (Dolores e Elisete) e o bolero (Dalva e Ângela). Dessa 

formação musical gostaríamos de destacar o significativo fato da ausência de 

referências à música estrangeira. Isso talvez se explique pelo fato de que, quando fez 

tais declarações, Clara já era uma artista nacionalmente reconhecida, cuja pretensão era 

se apresentar como uma representante ímpar da cultura nacional. Talvez, de forma até 
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inconsciente, sua memória
24

 pode ter de fato selecionado como mais significativas as 

lembranças que a punham em “linhagem de descendência” direta com algumas das mais 

importantes intérpretes da história da nossa música.  

No entanto, a pesquisa, procura, dentro do enorme acervo imagético-discursivo, 

nos mostrar que na prática não foi bem assim. No começo de sua carreira, como todo 

cantor da noite, Clara foi crooner, ou seja, cantava todo tipo de música, a fim de agradar 

a todos os públicos presentes. Num dos raros momentos que assumiu isso de maneira 

aberta, Clara, digamos assim, se pôs na defensiva, alegando que “cantava o que 

impunham a ela”: “Quando fui contratada pela Odeon, a música que dominava o 

mercado era a música romântica, então eu, chegando de Minas pra gravar, eu não tinha 

como exigir da Odeon: ‘olha eu quero gravar tal coisa’. Então eu fui quase que 

obrigada, por assim dizer, a gravar esse repertório” (Canal Brasil 2)
25

.  

Chegamos mesmo a garimpar uma imagem onde a cantora acabou por fazer uma 

participação numa entrevista cantando Besame Mucho (http://youtu.be/iA2DrRl7-mY, 

Canal Brasil 1), mostrando pouca intimidade com o espanhol. É um indicativo de que, 

apesar de não conhecer bem os idiomas espanhol e inglês (é bem provável que também 

arriscasse cantar alguns sucessos populares em inglês no Brasil), Clara se propunha a 

cantar como fosse. O que queria era se projetar, conquistar seu lugar ao sol. De acordo 

com Alaíde Araújo: “A gente atirava em várias direções, pra ver o que acontecia, ela 

tinha que se projetar de alguma maneira, em algum setor, e ela tentava todos até ver o 

que era melhor pra ela. Ela ia pra todos os lugares. Ela se envolvia com a jovem guarda, 

com esses concursos que aconteciam em São Paulo e Rio de Janeiro. Onde ela podia 

aparecer, ela tava lá” (Clara Canal Brasil 2)
26

.  

Desconstruindo, dessa forma, qualquer tentativa prospectiva de construir uma 

imagem, uma memória, seja por parte da própria cantora nas inúmeras declarações que 

deu, seja por parte de outros trabalhos, biográficos ou acadêmicos, que buscam efetivar 

um discurso que muito mais essencializa os personagens históricos do que valoriza suas 

trajetórias individuais. Acompanhando Sergio Vilas Boas: “Vale lembrar que o objeto 

de estudo não é o estudo; o sujeito compreendido pelo biógrafo não é o sujeito; a 

interpretação de uma obra não é a obra e muito menos a arte” 
27

. 
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  Daí a importância de fazermos uma incursão na história recente do Brasil a fim 

de contextualizarmos a época em que Clara Nunes viveu e constituiu-se como artista. 

Nos anos 1940, quando nasceu Clara, o Brasil vivia a paradoxal condição de defender a 

música e a cultura nacional em geral. Paralelamente, graças à política de aproximação 

com os EUA, fruto da geopolítica da Segunda Grande Guerra, o país se abria mais do 

que nunca à cultura Yankee. A própria Dolores Duran, reconhecidamente uma das 

influências de Clara, cantava não só em inglês como em francês, italiano e espanhol. 

Mas isso, porém, já nos anos 1950, com o fim da ditadura do Estado Novo, cuja política 

cultural protecionista previa em lei que deveria haver uma cota estipulada de música 

“genuinamente nacional” no repertório de todas as rádios brasileiras
28

. 

Foi essa mesma política cultural varguista a responsável pela institucionalização 

do mito da democracia racial no imaginário social coletivo não só brasileiro como 

mundial. Enquanto na Europa a guerra mais racista da história estava sendo travada, em 

solo nacional o escritor austríaco Stefan Zweig (1881-1942) publicava a mais eficiente 

propaganda ideológica do nosso país mundo a fora (junto com o Zé carioca de Walt 

Disney, claro). Brasil: um país do futuro (1941), é o livro sobre o Brasil publicado no 

maior número de idiomas e mais vezes até hoje editado, obra feita sob encomenda pelo 

regime. Judeu austríaco expatriado, Zweig escreveu o livro – coisa que ele já desejava 

fazer desde 1936, quando de sua primeira passagem pelo Brasil - como forma de 

agradecer ao governo que lhe dava exílio, pois graças a aproximação do Brasil varguista 

com a Alemanha hitlerista - situação revertida pela entrada do Brasil na guerra ao lado 

dos aliados, em 1942 –, não era nada comum o governo brasileiro dar auxílio político a 

inimigos do nazismo.  

O caso mais emblemático foi a atitude da ditadura do Estado Novo diante de 

Olga Benário (1908-1942), a militante comunista esposa do famoso líder comunista 

brasileiro Luís Carlos Prestes (1898-1990), deportada para a Alemanha apesar da 

intensa campanha internacional a favor de sua libertação. Falou mais alto a política de 

boa vizinhança com a aliada de muitas afinidades ideológicas, a Alemanha. Portanto, ao 

conceder cidadania ao judeu austríaco e crítico atroz do nazismo, Stefan Zweig, o 

governo brasileiro não agia com generosidade. Muito pelo contrário, visava-se o livro 

propagandístico de um país mestiço, livre e feliz, que o talentoso e renomado escritor 
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houvera prometido construir, a partir da retomada em moldes literários da polêmica tese 

desenvolvida por dois dos maiores pensadores brasileiros do século XX, Sérgio 

Buarque de Hollanda (1902-1982) e Gilberto Freyre (1900-1987): 

 

Uma coisa é certa: dois anos depois de iniciada a mais terrível de 

todas as guerras, Zweig viu no Brasil uma alternativa ao ódio que 

grassava na Europa. As ideias de Gilberto Freyre sobre a 

miscigenação racial e as de Sergio Buarque de Holanda sobre a 

“cordialidade” brasileira circulavam há poucos anos porém em 

círculos restritos. Zweig recortou-as perante as agruras do momento. 

Fascinado com aquela sociedade multicolorida, generosa, pacata, 

alegre, porém tocada por uma certa melancolia Zweig enxergou uma 

possibilidade de conciliação. Combinado às extraordinárias riquezas 

do país, o pacto de convivência oferecia-se como um paradigma 

natural, diametralmente oposto ao rancor racial e ao desvario político 

imposto pelo nazifascismo (DINES, 2006, p. 7). 

  

Essa mistura, essa mestiçagem que fascinou Zweig, em princípio apresentou-se 

na história do país como um problema, uma vez que a intelectualidade nacional viu-se 

pressionada pelas teorias racistas, então em voga na Europa e Estados Unidos desde 

começos do século XX, a dar uma solução à questão da mestiçagem, vista pela ampla 

maioria de cientistas e pensadores desses países como algo negativo. Para eles, o 

elemento colonizador europeu branco enfraquecia-se ao misturar-se com os negros 

africanos e indígenas locais. Daí a necessidade de coibir a mistura de raças como 

estratégia de preservação da “raça branca”. No entanto, no Brasil, mesmo com o intenso 

estímulo à emigração europeia desde os tempos do império, a realidade da mestiçagem 

era algo irreversível. Daí a solução nacional ter surgido de uma teoria pseudocientífica 

denominada de “teoria do branqueamento”. Formulada por pensadores como João 

Batista de Lacerda (1846-1915) e Roquette Pinto (1884-1954), que chegaram ao ponto 

de prever para o começo do século XXI a extinção dos negros do Brasil
29

, apresentou-se 

como uma tentativa cientificamente frágil de apresentar uma solução tropical, 
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tupiniquim, para o problema da mestiçagem. Visto a partir da teoria do branqueamento, 

o problema estaria resolvido no longo prazo, uma vez que na solução desse problema, 

para essas elites, estava o cerne da questão do progresso e desenvolvimento do país, 

como atentou Andreas Hofabauer ao analisar a historiografia sobre o tema: 

 

As análises sobre o surgimento da “ideologia do branqueamento” 

costumam ser curtas e repetitivas, referindo-se [...] ao branqueamento 

como um discurso cientifico e político do final do século XIX, que se 

apresentava como a “solução nacional” para os problemas 

sociopolíticos pós-abolição: “Aceita pela maior parte da elite 

brasileira nos anos que vão de 1889 a 1914, era teoria peculiar ao 

Brasil. Poucas vezes apresentada como formula científica e jamais 

adotada na Europa ou nos Estados Unidos. [...] a ideologia do 

branqueamento nasceu num momento de incertezas, no contexto 

histórico-político da transformação da sociedade escravista para um 

novo modelo social, o sistema capitalista. Avalia-se que as ‘teorias 

raciais” clássicas que ganharam força a partir da segunda parte do 

século XIX na Europa e nos Estados Unidos e que condenavam a 

miscigenação, punham em xeque a viabilidade do projeto de 

modernização do país. Segundo esta analise, a ideia de branqueamento 

serviu como uma saída ideológica para esse momento crítico de 

transformações na política e na economia. Serviu a elite política e 

econômica do país também como argumento para promover uma 

grande campanha de “importação” de mão de obra branca europeia – 

o que teria como efeito “colateral”, a marginalização (não integração) 

dos negros na nova sociedade de classe que estava surgindo nos 

centros urbanos do país (HOFBAUER, 2006, p. 20-21). 

 

A teoria do branqueamento, visivelmente desacreditada internacionalmente, 

começa a ser internamente questionada a partir dos anos 1920, quando dois expoentes 

do movimento modernista brasileiro, surgido em 1922, Oswald de Andrade (1890-

1953) e Mário de Andrade (1893-1945), publicam, em 1928, respectivamente o 

Manifesto antropofágico e Macunaíma. O primeiro trazia o cerne da ideologia do 

movimento ao conhecimento público, essencialmente a ideia de que a busca pela 

identidade brasileira, algo genuinamente nacional (num país onde quase tudo vinha da 

Europa ou EUA), passaria pela redescoberta de uma primitividade originária, 

simbolizada pelo antigo ritual indígena da antropofagia, no qual os índios buscavam 

absorver forças e valores de outros homens devorando-os. A metáfora em questão, aqui, 

é a necessidade da cultura nacional, no processo de autoformação, realizar esse 

exercício: deglutir, digerir a cultura europeia invasora, tal como os antigos índios da 

terra devoravam, muitas vezes, os brancos europeus que caíam em suas mãos. Desse 

processo de mistura e hibridação surgiria a cultura brasileira. De acordo com Mário de 



Andrade, em sua linguagem de um realismo fantástico, bem característico da ideologia 

nacionalista e modernista que impregnava os pensadores da época: 

 

Só a antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. 

Filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos 

os individualismos, de todos os coletivismos. De todas as religiões de 

todos os tratados de paz. Tupi, or not tupi that is the question. [...] 

queremos a revolução Caraíba. Maior que a Revolução Francesa. A 

unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem
30

. 

 

 

 Na obra de Mário apresenta-se um protótipo desse típico brasileiro, misturado, 

mestiço. É também na qual, pela primeira, vez esboçou-se a ideia de convivência 

harmônica entre etnias diversas, a possibilidade de sua mistura e, mais ainda, o 

reconhecimento de que era nessa mistura que de fato repousavam os signos originários e 

autênticos de uma “brasilidade”: 

 

Então Macunaíma enxergou numa lapa bem no meio do rio uma cova 

cheia d’agua. E a cova era que nem a marca dum pé gigante. 

Abicaram. O herói depois de muitos gritos por causa do frio da água 

entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada [...] 

quando o herói saiu do banho estava branco loiro e de olhos 

azuizinhos, água lavara o pretume dele. [...] Nem bem Jiguê percebeu 

o milagre, se atirou na marca do pezão do sumé. Porém a água já 

estava muito suja da negrura do herói e por mais que Jiguê esfregasse 

feito maluco atirando água pra todos os lados so conseguiu ficar cor 

do bronze novo. [...] Maanape então é que foi se lavar, mas Jiguê 

esborrifara toda a água encantada pra fora da cova tinha só um bocado 

La no fundo e Maanape conseguiu molhar só a palma dos pés e das 

mãos.  [...] E estava lindíssimo no sol da lapa os três manos um loiro 

um vermelho outro negro, de pé bem erguidos e nus
31

.  

 

 Macunaíma, o herói sem caráter, exemplo sofisticado da literatura existencialista 

brasileira, surge como representação típica do brasileiro, e o mito de seu nascimento 

remete ao amplo histórico de miscigenação praticada no Brasil desde os começos da 

colonização e nunca interrompido, mesmo com as tentativas de branqueamento da 

população. Macunaíma, mistura de branco, índio e negro, emergia então como o ícone 

do ser brasileiro.  

Michel Serres atribui ao conceito de mestiço, mestiçagem, uma condição 

epistemológica de lugar de encontro, ponto de transição, espaço idílico de experimentos 
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e misturas que podem materializar-se seja num corpo, seja numa atitude diante da vida. 

Para o autor, a tomada de consciência da ontologia da mestiçagem seria um grande 

avanço rumo a um paradigma da tolerância e da diversidade, algo que a obra desses dois 

autores libertários de fato parecia buscar. Conforme o autor: 

 

Escorregadio, o lugar mestiço expõe o passante. Mas nada se passa 

sem este escorregão. Ninguém jamais se modificou, nem coisa alguma 

no mundo, sem se recuperar de uma queda. Toda evolução e todo 

aprendizado exigem a passagem pelo lugar mestiço. De forma que o 

conhecimento, seja pensamento ou invenção não cessa de passar de 

um lugar mestiço a outro, se expondo sempre portanto, e aquele que 

conhece, pensa ou inventa logo se torna um passante mestiço. Nem 

posto nem oposto, incessantemente exposto. Pouco em equilíbrio, e 

também raramente em desequilíbrio, sempre desviado do lugar, 

errante, sem moradia fixa. Caracteriza-o o não lugar, sim o 

alargamento portanto a liberdade ou, melhor ainda, o desaprumo 

(SERRES, 1993, p. 19-20). 

 

Após sacudir o mundo das artes e da literatura, passando pelas manifestações 

puramente estéticas e chegando às propriamente existenciais, a ideia de mestiçagem 

chegou com toda força aos acadêmicos brasileiros. Passando a estar inclusive 

subordinada à questão regionalista, uma vez que a discussão sobre a identidade 

brasileira nos anos 1930 só pode ser entendida através do pano de fundo maior da luta 

por poder e prestigio intelectual e econômico travado entre o Sudeste (principalmente 

em São Paulo) e o Nordeste (especialmente Pernambuco), dois focos de regionalismo 

disputando a primazia discursiva sobre qual dos dois espaços materializava, em sua 

história de mestiçagem, o protótipo do brasileiro
32

. 

Essa querela regionalista com pretensões nacionalistas, que tinha como foco a 

questão da miscigenação, atingiu seu auge entre 1933 e 1936, datas das publicações, 

respectivamente, de Casa-Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, e Raízes do Brasil, de 

Sérgio Buarque de Holanda. O primeiro considera o nordestino, produto essencialmente 

da mistura entre o branco europeu colonizador e o negro africano aqui escravizado, 

como o típico brasileiro. Para o segundo, o fator mistura continua decisivo, mas dessa 

vez entre o branco e o indígena, chamado pelos bandeirantes paulistas de “negro da 

terra”. Demonstrando terem absorvido a crítica dos modernistas, dedicam-se ambos a 
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país”(ALBUQUERQUE-JÚNIOR, 2001, p. 52.)   



deglutir os padrões europeus dando-lhes o formato tropical. Na obra dos dois, embora 

seja ressaltada a contribuição decisiva do elemento branco europeu, também se atribui 

lugar de destaque às misturas promovidas na terra, sem as quais o colonizador jamais 

teria logrado sucesso na empreitada de conquista e povoamento de um território vasto e 

em grande medida de clima hostil. 

Para Freyre, atento à questão das raças e à miscigenação ocorrida no Brasil, o 

que aconteceu foi um processo de aculturação ameno, adocicado pela “moleza” e 

tolerância do colonizador português, levando a formação de uma sociedade paternalista. 

Nesta, predominava a empatia entre as raças e a amenidade da relação senhor e escravo, 

retratada pela cultura católica como uma relação entre “pai e filho”, característica 

peculiar ao processo de escravidão no Brasil. Tal fato explicaria a larga miscigenação 

aqui praticada
33

, em oposição ao que se verificou, por exemplo, nos Estados Unidos. No 

Brasil, para Freyre (2005, p. 33), 

 

A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância 

social que de outro modo teria se conservado enorme entre a casa-

grande e a mata tropical; entre a casa-grande e senzala. O que a 

monocultura latifundiária e escravocrata realizou no sentido de 

aristocratização, extremando a sociedade brasileira em senhores e 

escravos [...] foi em grande parte contrariado pelos efeitos sociais da 

miscigenação. A índia e a negra-mina a princípio, depois a mulata, a 

cabrocha, a quadrarona, a oitavona, tornando-se caseiras, concubinas e 

até esposas legítimas dos senhores brancos, agiram poderosamente no 

sentido de democratização social no Brasil. 

 

Segundo ele, isso foi possível devido à enorme plasticidade racial do 

colonizador português, cujos traços psicológicos e geomorfológicos diferenciam-nos 

dos anglo-americanos em valores, personalidade e capacidade de adaptação ao meio em 

questão (no caso, os trópicos). Essa linha de interpretação permitiu a Freyre levantar a 

polêmica tese do Brasil como uma “democracia racial”, na medida em que a 

miscigenação largamente aqui praticada teria tido como resultado a diminuição das 

fronteiras sociais existentes, a revelia da estrutura rigidamente hierarquizada e sectária 

do sistema escravocrata e patriarcal.   

Freyre procede ao elogio da colonização portuguesa no Brasil, ressaltando 

sempre uma suposta brandura da nossa escravidão. Nossos cativos recebiam os valores 

considerados superiores da civilização europeia, integrando-se perfeitamente num 
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hercúleo esforço de constituição de uma sociedade europeia nos seus valores, mas 

tropical na sua composição. Essa ideia é bastante próxima daquela defendida por Sérgio 

Buarque de Holanda, pois também enaltece a colonização portuguesa no Brasil, com o 

diferencial básico de que na obra deste o elemento indígena local assume o lugar 

ocupado pelo negro na obra de Freyre. Holanda também vai mais longe que Freyre na 

tese da “cordialidade nata” do brasileiro. Para o autor: 

 

Já se disse numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a 

civilização será de cordialidade – daremos ao mundo o “homem 

cordial”. A lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes 

tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, 

um traço definido do caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que 

permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões de 

convívio humano, informados no meio rural e patriarcal. Seria engano 

supor que essas virtudes possam significar “boas maneiras”, 

civilidade. São antes de tudo expressões legítimas de um fundo 

emotivo extremamente rico e transbordante (HOLLANDA, 1981, p. 

106-107). 

 

Em observações como essas, nas quais transborda uma evidente ufania 

patriótica, podemos perceber em que pé, e acima de tudo em que tom, estavam 

colocadas as questões relativas à discussão da mestiçagem no Brasil em meados da 

década de 1930. Não por acaso esses pensadores estão problematizando essa questão. 

Trata-se de uma preocupação de gerações de pensadores brasileiros. E foi nessa 

perspectiva que o governo Vargas manifestou-se sobre o tema.  

Embora já estivesse no poder desde a Revolução de 1930, foi somente a partir da 

implantação do Estado Novo, em 1937, que de fato a ditadura varguista adotou uma 

política cultural que buscou efetivamente incorporar em seu discurso o ideal de uma 

mestiçagem positiva, resposta realista ao abandono da teoria do branqueamento, 

sucedida agora pelo ideal do mulato, muito especialmente da mulata, como símbolos da 

cor local, da identidade brasileira.  

Datam também dessa época a invenção de diversos “símbolos de brasilidade”, tais 

como a feijoada, “prato tipicamente brasileiro”, a capoeira convertida em esporte 

brasileiro em 1937, o samba e até mesmo o candomblé, todos submetidos a um processo 

de desafricanização a fim de poderem alçar ao lugar de ícone da cultura tipicamente 

brasileira, representação mais pura e autêntica do Brasil. Em outras palavras, está posta 

a institucionalização da mestiçagem a partir do mito da democracia racial. De acordo 

com Schwarcz (1998, p. 196-197): 



Para além do debate intelectual, tudo leva a crer que a partir dos anos  

30, no discurso oficial “o mestiço vira nacional” ao lado de um 

processo de desafricanização de vários elementos culturais, 

simbolicamente clareados. Esse é o caso da feijoada, naquele contexto 

destacada como um “prato típico da culinária brasileira”. A princípio 

conhecida como “comida de escravos”, a feijoada se converte em 

“prato nacional”, carregando consigo a representação simbólica da 

mestiçagem. O feijão (preto ou marrom) e o arroz (branco) remetem 

metaforicamente aos dois grandes segmentos formadores da 

população. A eles se juntam os acompanhamentos – a couve (o verde 

de nossas matas) a laranja (a cor de nossas riquezas). Temos aí um 

exemplo de como elementos étnicos ou costumes particulares viram 

matéria de nacionalidade. Era, portanto, numa determinada cultura 

popular e mestiça que se selecionavam os ícones desse país: da 

cozinha à oficialidade, a feijoada saia dos porões e transformava-se 

num prato tradicional. Mas esse não é, por certo, um exemplo isolado. 

A capoeira – reprimida pela policia do final do século passado [século 

XIX] e incluída como crime no Código Penal de 1890 – é oficializada 

como modalidade esportiva nacional em 1937. Também o samba 

passou da repressão à exaltação, de “dança de preto” a “canção 

brasileira para exportação”. Definido na época como uma dança que 

fundia elementos diversos, nos anos 30 o samba sai da marginalidade 

e ganha as ruas, enquanto as escolas de samba e desfiles passam a ser 

oficialmente subvencionados a partir de 1935. Não é também por uma 

feliz coincidência que o novo regime introduz, nesse período, novas 

datas cívicas: o Dia do Trabalho, o aniversário de Getulio Vargas, do 

Estado Novo, e o Dia da Raça – 30 de maio de 1939 –, criado para 

exaltar a tolerância de nossa sociedade. Da mesma maneira, a partir de 

1938 os atabaques do candomblé passam a ser tocados sem 

interferência policial. [...] O momento coincide, ainda, com a escolha 

de Nossa Senhora da Conceição Aparecida para padroeira do Brasil. 

Meio branca, meio negra, a nova santa era mestiça como os 

brasileiros. 

 

 

A responsabilidade, em grande parte, por essas medidas que assinalam uma 

verdadeira reviravolta nas orientações da política brasileira no que diz respeito ao tema 

da identidade nacional como identidade mestiça foi da política cultural varguista, muito 

especialmente da intervenção do ministro Capanema, responsável pela já citada política 

cultural protecionista que previa uma cota para os artistas nacionais nas rádios. Estes se 

queixavam da perda de espaço para os estrangeiros, especialmente depois do advento do 

cinema falado no começo dos anos 1930. Essa preocupação com a música se deve à 

própria concepção do uso didático-cívico a que esta poderia se prestar para o regime. E 

o exemplo mais característico de um “ícone de brasilidade” que passou por um árduo 

processo de coerção no sentido de promover sua adaptação aos objetivos do regime foi 

justamente o samba. Segundo Velloso (1987, p. 164-165): 

 



No interior do projeto cultural estado-novista a música ocupa lugar de 

grande importância. Apontada como meio mais eficiente de educação, 

ela seria capaz de atrair para a esfera da civilização os indivíduos 

analfabetos, broncos e rudes. Não é à toa, portanto, a preocupação do 

regime em interferir na produção da música popular. Esta é vista como 

o retrato fiel do povo na sua poesia e lirismo espontâneos. Estas 

expressões de cultura, porém, devem ser policiadas na sua 

espontaneidade, impedindo-se que as músicas abordem “temas 

imorais” ou de “cafajestagem”. A linguagem dos sambistas e as gírias 

populares são vistas com desconfiança graças ao seu instinto satírico, 

capaz de depreciar os fatos e criticar os acontecimentos. Para os 

doutrinadores do regime, a língua se constitui em patrimônio nacional 

[...] Procede-se, então, a um levantamento minucioso dos espaços 

onde se manifesta essa linguagem não permitida: nos noticiários 

policiais, nos teatros de revista, no cinema, que divulga o linguajar de 

artistas estrangeiros, e notadamente no rádio, através dos locutores 

esportivos e sambistas. As composições carnavalescas são 

particularmente visadas, por recorrerem à paródia e à caricatura. [...] 

Ritmos como o samba, o frevo e o maxixe eram considerados 

selvagens: suas origens os tornavam pouco recomendáveis. A Frente 

Negra Brasileira (1931), como entidade independente, não conseguiria 

sobreviver no Estado Novo, sendo fechada por ordem de Vargas. 

Paralelamente a essa repressão e desqualificação contra o negro 

estimulava-se a pesquisa sobre sua contribuição na formação de nossa 

cultura. 

 

Foi assim que, em fins dos anos 1930, surgiu, quase ao acaso, a primeira grande 

intérprete da música brasileira a apresentar-se em público, primeiro domesticamente e 

depois internacionalmente, como ícone de nossa cultura, representação corporificada de 

um ideal da cultura brasileira: colorida, plural, misturada - ao menos foi assim que a 

viram, principalmente os estrangeiros. Trata-se de Carmem Miranda (1909-1955), a 

cantora luso-brasileira de maior sucesso no exterior em todos os tempos, a mais bem-

sucedida tupiniquim em Hollywood até hoje. 

  Para os que negam a possibilidade de o imponderável ter uma importância 

decisiva nos acontecimentos históricos, o exemplo da forma como Carmem Miranda 

tornou-se símbolo de brasilidade graças à roupa estilizada de baiana e o repertório de 

marchinhas de carnaval, é bastante enriquecedor para essa perspectiva. A cantora 

acabou se vestindo de baiana e cantando O que é baiana tem? completamente ao acaso, 

pois nem o traje de baiana nem tampouco a música estavam previstos no roteiro do 

filme que Carmem filmava. O casamento entre a interpretação, a letra e a indumentária 

(algo para o qual Clara Nunes atentaria também no futuro) é o que de fato acabou por 

imortalizar Carmem no imaginário estrangeiro como essa representação tipificada da 

cultura brasileira. Conforme apontou Cabral (1996, p. 70): 



Era uma das mais brilhantes estrelas de Hollywood, disputando 

popularidade com as mais famosas atrizes norte-americanas. E sempre 

vestindo fantasias de baiana cada vez mais estilizadas. Em dezembro 

de 1954, quando visitou o Brasil pela última vez, ela concedeu uma 

entrevista à revista Mundo Ilustrado, recordando a sua aproximação 

com a fantasia de baiana: “A Urca foi meu trampolim. Nessa época eu 

nem sonhava em vestir baiana. Aliás, no baile do municipal desses 

tempos saudosos, marinheiros e baianas eram fantasias proibidas pela 

sua vulgaridade. Acontece que eu tinha de me apresentar cantando O 

que é que a baiana tem? E a letra da música dizia que ela tinha isso, 

tinha aquilo, coisas, enfim, que a minha fantasia precisava ter. então 

pedi ao Trompowski (cenógrafo e figurinista Gilberto Trompowski) 

que desenhasse uma baiana pra mim. Foi a minha primeira fantasia. 

 

Carmem não sabia que a fantasia de baiana viria a se tornar sua marca registrada, 

nem muito menos que ela, como baiana, se tornaria a marca registrada do Brasil no 

mundo daquela época. Também não sabia, embora não tardasse a descobrir, que ser 

alçada à condição de símbolo do Brasil não era fácil num país até hoje carente de ídolos. 

Em outras palavras, Carmem acabou provando o outro lado da moeda do mesmo 

nacionalismo ufanista que a ajudara a se promover. Muitos daqueles que a aclamaram 

como ícone da cultura brasileira, por ocasião de seu surgimento, agora a acusavam de 

ter se vendido aos padrões culturais norte-americanos. Pressionada, Carmem, quando 

voltou ao Brasil, após o estrondoso sucesso em Hollywood, viu-se obrigada a reafirmar 

seu patriotismo diante dos rumores de que houvera “voltado americanizada”, tratando 

de interpretar uma música, um samba, encomendado justamente para esse fim: 

 

Disseram que eu voltei americanizada 

Com burros de dinheiro que estou muito rica 

Que não suporto mais o toque do pandeiro 

Que fico arrepiada ouvindo uma cuíca 

Disseram que com as mãos estou preocupada 

Que corre por aí que eu sei um zumzum 

Que já não tenho molho, ritmo nem nada 

Que dos balangandâs já não existe mais nenhum 

 

Mas pra cima de mim pra que tanto veneno? 

Eu posso lá ficar americanizada? 

Eu que nasci com samba e vivo no sereno 

Topando a noite inteira a velha batucada 

Nas rodas de malandros as minhas preferidas  

Eu digo é mesmo “eu te amo” e nunca “I Love you” 

Enquanto houver Brasil, na hora das comidas 

Eu sou do camarão ensopadinho com chuchu.  
 

E foi esse o Brasil que Clara Nunes encontrou ao vir ao mundo naquele começo 

dos 1940. Um Brasil onde a febre nacionalista era tão forte a ponto de sua maior artista 

precisar justificar-se devido ao sucesso no exterior. Um Brasil que se abria para a 



modernização estrangeira, mas ao mesmo tempo buscava a singularidade que nos 

diferenciasse do restante do mundo: a questão da identidade nacional, a tão falada 

“brasilidade”, que amparava o discurso oficial de então na mestiçagem a partir do 

protótipo do mulato. Clara estava consciente de que não só o Brasil, como o mundo, 

estavam extremamente suscetíveis ao apelo das misturas, das mestiçagens, dos 

folclorismos, vistos na leitura feita pela artista como algo positivo, bem longe dos usos 

político-ideológicos a que essa expressão se prestou durante os anos 1950 e 1960. De 

acordo com Clara: “A minha roupa tipicamente brasileira agrada muito. Eles [os 

estrangeiros] acham diferente. E faz parte da minha formação audiovisual” 

(FERNANDES, 2007, p. 160).  

 

 

          Figura 1 - Um dos figurinos do espetáculo “Clara mestiça” (1981) 

 

Ao começar a construir uma trajetória na qual valorizava os signos “tipicamente 

brasileiros”, Clara começava a se apresentar mundo a fora (a declaração acima citada é 

produto de uma viagem à França), não apenas como mais uma cantora brasileira, mas 



acima de tudo como uma artista cuja proposta era a de portar-se, apresentar-se como 

verdadeiro ícone da cultura brasileira, corporificação do ideal de um país mestiço. 

Corporificação sim, porque não se tratava só do canto, eram as roupas, a dança, a 

interpretação e a performance como um todo. Seguindo a interpretação de Napolitano 

(2005, p. 88.), que entende que a canção só se realiza plenamente após a interpretação, “temos 

diversos elementos que tomaram parte na construção do sentido social, ideológico e histórico 

das canções: a performance cênico-musical do cantor (o gestual, a expressão do rosto, as 

inflexões de voz), a performance interpretativa dos músicos (os arranjos, os vocais de apoio, os 

timbres principais, a distribuição no palco)” 
34

.  

Tudo isso contribuía para que começassem a surgir as comparações com Carmem 

Miranda, especialmente quando a cantora  subia ao palco para interpretar o espetáculo 

de maior sucesso de sua carreira, Clara mestiça (1981). Amiga pessoal e diretora do 

espetáculo, Bibi Ferreira (1922*) foi uma das primeiras a perceber a evidente conexão 

entre as duas artistas marcadas pelo esforço em materializar os ideais da cultura mestiça 

brasileira: “Na época do Clara mestiça comecei a perceber como a Clara se parecia com 

a Carmem Miranda, que era amiga da mamãe. Não fisicamente, mas em termos de 

personalidade [...] Não eram intelectualizadas e do tipo que lessem muito. Acho que não 

liam. Mulheres que amaram muito, que gostavam bastante de trapos. A Carmem pegava 

uma saia que virava uma blusa, que virava um vestido. A Clara fazia praticamente o 

mesmo” (FERNANDES, 2007, p. 234.) 

 Embora não cite Carmem nas suas lembranças como uma de suas fontes de 

inspiração, a nós parece evidente uma nítida filiação ideológica entre as propostas 

artísticas de ambas as cantoras, mesmo que uma tenha começado isso quase ao acaso, 

enquanto a outra tenha perseguido e investido conscientemente nisso, como se deu com 

Clara. De todo modo, ao contemplar uma música como Mulata do balaio, fica quase 

impossível saber qual das duas cantoras está sendo descrita na canção, pois 

evidentemente ambas, em suas respectivas carreiras, foram verdadeiras Mulatas do 

balaio: 

Ê banana ouro, ê banana prata 

Bamboleando o balaio, lá vai a mulata 

Balançando por onde passa 

A prata dos balagãndas 

Deixando um cheirinho tão bom de banana maçã 

                                                           
 



Ê banana ouro, ê banana prata...bis 

Quando ele passa na praça  

Com seu samburá, pelo chão 

Deixa um chamego que é pra nego escorregar 

E na ginga quando se endominga pra ir passear 

Deixa branco e nego zonzo 

Gemendo nos gonsos e morrendo de amar 

Ê banana ouro, ê banana prata...bis 

Ela de bata rendada sobre o camisu 

Leva dois fios de contas 

Um de ouro e o outro azul 

E o balaio vai bamboleando pra lá e pra cá 

Pondo branco e nego zonzo 

Gemendo nos gonsos e morrendo de amar 

Ê banana ouro, ê banana prata...bis (LOPES, 1979, p. 9). 

Embora tenha acontecido de forma consciente, a escolha desse caminho artístico 

por Clara Nunes, a exploração dessa imagem audiovisual afro-brasileira (lugar deixado 

vago desde a morte de Carmem Miranda, em 1955) não foi uma decisão tomada de 

forma drástica e radical. Trata-se de um longo processo desenvolvido durante toda a 

carreira da cantora, bruscamente interrompida pela morte precoce em 1983, e que teve 

muito a ver com a história dessa artista profundamente espiritualizada, que tinha nos 

cultos afro-brasileiros e sincretismos culturais afro-cristãos não só o veículo de sua arte, 

como também ideais de vida. Nesse aspecto, portanto, opera-se a diferenciação 

fundamental entre Carmem e Clara. 

 

             Figura 2 - O Sucesso de Carmem Miranda nos EUA 
            Fonte: htttps://www.Google.com 

Na ideia de “Brasil mestiço” de Carmem, explora-se o samba, o carnaval, o 

futebol, a mulata, as frutas, as cores e temas tropicais. Tudo isso Clara também viria a 



fazer depois, porém com a diferenciação essencial de que, além de tudo isso, o “Brasil 

mestiço” de Clara Nunes era acima de tudo o Brasil dos sincretismos religiosos e 

culturais. Brasil mestiço (1980), álbum de maior sucesso na carreira dessa artista, era 

também o título da faixa que batizava o LP: Brasil mestiço: santuário da fé. 

Vem desde o tempo da senzala 

Do batuque e da cabala 

O som que a todo povo embala 

O som que a todo povo embala 

 

E quanto mais o chicote estala 

E o povo se encurrala 

O som mais forte se propala 

O som mais forte se propala 

 

E é o Samba, é o ponto de Umbanda 

É o tambor de Luanda, é o Maculelê e o Lundu 

É o Jongo e o Caxambú 

É o Cateretê, é o Coco, é o Maracatu 

 

O atabaque de 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)
35

 

 Esta canção, talvez como todas as que Paulo César Pinheiro fez para Clara, 

sintetiza perfeitamente a visão de Brasil que o conjunto da proposta artística de Clara 

Nunes queria consolidar: um país mestiço, sincrético, híbrido, palco de uma história de 

um povo que luta, que trabalha, mas, apesar de todos os problemas, como a ditadura e 

as contínuas crises econômicas que caracterizaram a época, tinha alegria em viver e 

cantar. E o cantar aparece aí como algo espiritual, uma atitude de elevação, devoção e 

esperança, uma convicção de que o cantar ajuda o homem trabalhador, o homem do 
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povo, a suportar as agruras do momento crítico brasileiro, tal como os escravos (como 

diz a música, desde o tempo da senzala...), que cantavam ao trabalhar, cantavam como 

forma de exorcizar seus males. Como diz a sabedoria popular, “quem canta os males 

espanta”. Em consonância com a concepção do álbum, a capa foi fotografada por 

Wilton Montenegro no morro da Serrinha, enquanto Clara dançava jongo com 

a Ialororixá Vovó Maria Joana (1902-1986) e com o Mestre Darcy do Jongo (1932-

2001). 

 

         Figura 3 - Capa do LP “Brasil Mestiço” (1980) 

 

Essa aposta numa ciência híbrida resulta de um verdadeiro imperativo 

ontológico no que diz respeito à pesquisa em questão. O Brasil, talvez mais do que 

qualquer outro país ocidental, jamais foi moderno. Aqui, a temida proliferação dos 

híbridos, apesar da continuada tentativa ao longo de várias décadas em controlar e 

mesmo coibir sua existência, se fez de forma mais contundente e efetiva do que nas 

outras partes do Ocidente. Aqui foi talvez o primeiro também dos países ocidentais em 

reconhecer o fracasso da tentativa de coibir a mestiçagem e ir no caminho inverso, 

associando-a a sua imagem, sua identidade. Para usar uma terminologia de Bruno 

Latour, o Brasil desistiu de coibir a hibridação étnico-cultural que acontecia em larga 



escala no país desde os tempos da colônia, uma vez que, “quanto menos os modernos se 

pensam misturados, mais se misturam. Quanto mais a ciência é absolutamente pura, 

mais se encontra intimamente ligada à constituição da sociedade” (LATOUR, 1994, p. 

38). 

Essa interpretação diz respeito a uma ciência com a coragem de acreditar nos 

engajamentos e a sensibilidade de não reduzir o pensamento à  dureza epistemológica 

de uma sociologização extremada, seja aos moldes economicistas (marxismo) ou aos 

moldes da micropolítica (foucaultianismo), sem, por isso, deixar de atentar para a 

importância de ambas as dimensões da experiência sociocultural humana, muito 

especialmente a de Clara Nunes, que aqui nos interessa. Acompanhando Maria da 

Conceição Almeida, indo em busca das lições de uma “ciência primeira”, porque não 

cindida nos dualismos assimétricos que marcam de forma tão contundente o paradigma 

duro no Ocidente, procuramos alçar um terceiro nível de compreensão, que articule as 

duas dimensões acima citadas, sem por isso reduzir-se a elas. Trata-se de construir uma 

terceira via epistemológica capaz de articular essas duas numa outra perspectiva que 

contemple a arte, a literatura, bem com as dimensões ética e estética da narrativa 

científica como nos mostra Almeida (2009, p. 369) numa referência a Lévi-Strauss: 

 

Do conjunto das construções argumentativas de Claude Lévi-Strauss – 

que inclui o estudo dos mitos [...] e da linguagem e papel da arte e da 

estética na cultura – se sobressaem, certamente, suas formulações 

acerca da reabilitação de uma ciência primeira, próxima de uma lógica 

do sensível. [...] os operadores cognitivos de uma tal ciência se 

acondicionam e se objetivam nos domínios estéticos da arte e de 

outras constelações do pensamento e do conhecimento como a 

literatura e a música. 

 

Munidos da sensibilidade exigida por essa afirmativa, mergulhamos nesse 

esforço epistemológico que nos permite reconhecer o papel não apenas do acaso na 

história (como já citado no exemplo sobre Carmem Miranda). As paixões, ideologias 

individuais ou coletivas e projetos pessoais de um mundo melhor levados a efeito por 

pessoas aptas a agirem graças a uma posição sociopolítica privilegiada, como era o caso 

de Clara Nunes, também fazem a história. Nem só de economia e política viverá a 

história, mas de tudo aquilo vindo dos homens, inclusive suas paixões, amores, sonhos e 

ideais. Esta é, portanto, uma das teses nas quais gostaria de insistir neste ensaio: Clara 

Nunes efetivamente acreditava nos ideais que cantava e não os tinha somente como um 

produto artístico deslocado de sua experiência sensível e destinado exclusivamente ao 

consumo de uma sociedade alienada pela censura. 



É mais ou menos essa a tese defendida por Rachel Bakke no artigo “Tem orixá no 

samba: Clara Nunes e a presença do candomblé e da umbanda na música popular 

brasileira”. Para a autora, após um interregno de desencontros musicais, Clara acabou 

pegando carona na onda de popularidade pela qual passava o candomblé nos anos 1970 

e 1980 e a partir disso construiu uma carreira de sucesso a ponto de ser rotulada de 

“cantora de macumba”. De acordo com Bakke (2007, p. 4): 

 

Nos anos de 1970 e 1980 o candomblé ganhou as ruas, tornou-se 

enredo de escola de samba, alegoria de blocos carnavalescos em 

Salvador, elemento de trama de “novela das oito”, tema de música 

interpretadas por cantores populares da MPB. [...] Começou assim um 

processo de construção de uma imagem artística que associava a 

cantora às tradições culturais afro-brasileiras. [...] 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. 

 

Ao fazer tais afirmativas a autora acaba por incorrer no mesmo erro 

criticado em seu texto: ela permite que Clara permaneça na condição estereotipada de 

“cantora de macumba”, o que é um reducionismo flagrante, pois sua construção artística 

de uma identidade brasileira mestiça, embora tenha inegavelmente uma marcante 

presença das religiões afro-brasileiras, não se resume “essencialmente” a elas. Permitir a 

perpetuação dessa visão encobre a grandiosidade, vastidão e diversidade de sua obra, 

que contemplava o coco, o baião, o forró, a bossa nova, o bolero, a música romântica 

em geral, além, é claro, dos ritmos afro-brasileiros e o samba.  

Além disso, embora as referências aos cultos afro-brasileiros sejam 

constantes nas letras das músicas de vários artistas dessa época, foi somente na voz de 

Clara que essa mensagem chegou em massa ao grande público. Não só por ela ter sido a 

artista que mais se valeu desses elementos e teria, a partir deles, ganhado visibilidade. 

Em seu primeiro trabalho de vendagem realmente expressiva, o álbum Alvorecer, de 

1974, Clara Nunes aparece na capa explorando exatamente esse fator místico, 

cerimonial. Apresentando-se com um figurino estilizado de mãe-de-santo, ela visa não 

só magnetizar seu público, como também valorizar as religiões de matriz africana, que 

até então tanto preconceito sofriam no Brasil (não que hoje esse preconceito tenha 

acabado, mas Clara lutou contra ele). Mesmo que não tenha vencido essa luta de forma 

plena, o que interessa para nós aqui são intenções, motivações, desejos de mudança e de 

melhoria para o mundo, e isso, essa paixão, Clara tinha de sobra, e fez, portanto, sua 

parte: tirou as religiões afro-brasileiras da penumbra, trazendo-as para o centro das 



representações da cultura nacional. Para usar uma metáfora bachelardiana
36

, Clara tirou 

as religiões afro-brasileiras e, em grande medida, o samba como um todo, do quintal 

para a sala de estar da família brasileira. 

 

 

                            Figura 4 - Capa do LP “Alvorecer” (1974) 

 

Indo ainda mais além, mesmo de forma indireta, a escolha de seu repertório, 

sua musicalidade como um todo, comportavam ainda mais. Não se tratava apenas de 

reabilitar os cultos afros, como também de inseri-los na dinâmica maior da constituição 

da cultura brasileira. Por isso era necessário recontar essa história, se não pelos livros 

didáticos, ao menos pela música. É que nos mostra a cantora ao gravar a canção Nanaê, 

nana naiana, perfeito exemplo da proposta de educação para a diversidade que está 

latente na obra de Clara: 

 

Nanaê,Nanã,Naiana,Nanaê (eh eh) 

Nanaê,Nanã,Naiana 

Como o mano irmana na jangana 

Como o mano irmana na jangana,Nanaê (Auá!) 

Nanaê... 

Cantava pra sinhazinha dormir ao luê 

Pra ir pra debaixo do pé de café 
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Fazer canjerê,Nanaê (Ah!) 

 

Nanaê,Nanã,Naiana... 

 

Se sinhazinha acordasse  

Antes de Nanaê chegar e começasse à chorar 

Senhor mandava amarrar Nanaê 

E chibatar Nanaê (Ah!) 

 

Nanaê,Nanã,Naiana... 

 

Mas Nanaê, 

Se incorporava de Nanã Buruquê 

E não sentia a pancada doer  

Nanaê...(Ah!) 

 

Nanaê,Nanã,Naiana... 

 

Sinhazinha ninada,embalada no cantar da negrotina Nanaê 

Herdou todo o seu ser 

Hoje em noite de luana é sinhazinha 

Quem vai dançar na Mujungana,Nanaê (Ah!)
37

 

 

Clara que subia aos palcos e não só cantava como dançava e ao mesmo 

tempo ritualizava. Seus shows não eram apenas eventos de arte e lucros. Eram também 

verdadeiras cerimônias místicas, no qual a cantora dava vazão a sua espiritualidade e 

deixava sua mensagem de fé e esperança para o seu público que a adorava, graças, entre 

outras coisas, a esse transe hipnótico, poético, de cores, movimentos e musicalidades. 

Ou seja: o estado poético, como êxtase existencial individual e/ou coletivo, seria aquele 

no qual o aparato cognitivo exercita-se de uma outra forma, de maneira a favorecer as 

aptidões da memória, bem como age no cérebro no sentido de provocar a empatia
38

 e, 

assim, beneficiar os apelos de solidariedade humana, de engajamento em projetos 

socioartísticos por um mundo melhor. O poder da música e da dança combinado seria 

de tal ordem a ponto de Nietzsche atribuir-lhe efeito calmante não só sobre indivíduos, 

mas até mesmo sobre multidões frenéticas, como aponta o autor em A Gaia Ciência:  

 

Se havia observado que um homem retém melhor em sua memória um 

verso que uma frase em prosa; pensava-se igualmente, graças a 

cadência rítmica em se fazer entender a maior distancia; [...] queria-se 

tirar partido dessa subjugação elementar que cativa o homem ao ouvir 

musica; o ritmo é uma coação; gera um irresistível desejo de fazer 

eco; não são apenas os pés que seguem a cadência mas a alma também 

[...] Muito antes de haver filósofos atribuía-se a música a força de 
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descarregar paixões, de purificar a alma [...] e justamente porque há 

ritmo na musica. Quando a justa tensão e a harmonia da alma se 

perdiam, era necessário começar a dançar – era o que receitava essa 

terapia. Com ela. Terpandro apaziguou uma sublevação, Empédocles 

acalmou um louco furioso e Dámon curou um jovem que enlanguescia 

de amor
39

.   
 

   Com toda essa força, que seria algo característico do fenômeno estético-

existencial propiciado pela musicalidade e corporeidade rítmica, não é de se espantar 

que Clara tenha conseguido por meio do seu canto e de sua dança conquistar o país. 

Tudo isso combinado à capacidade de ser uma cantora rentável produziu uma artista 

ímpar, capaz de agradar os críticos e o grande público. 

 Não concordo com o argumento da Rachel Bakke. Defendo a ideia de seu 

pioneirismo nas apropriações do candomblé, bem como de sua luta consciente pela 

valorização dos cultos afro-brasileiros em geral. Em grande medida foi ela que, com seu 

carisma e seu sonho de cantar sua fé, como mensagem de conforto e esperança ao 

próximo, contribuiu grandemente para a popularização das religiões afro-brasileiras. Foi 

também uma das maiores responsáveis pelo processo de despreconceitualização da 

sociedade brasileira em relação a temas como esses, acima de tudo por dar uma 

visibilidade positiva a essas questões, falando naturalmente sobre o assunto em 

inúmeras entrevistas vastamente veiculadas na época. Às vésperas de viajar ao Japão, 

em entrevista a Leda Nagle
40

, afirmou Clara: 

 

Eu sou espírita desde 14 anos. A minha família toda é kardecista, são 

espíritas kardecistas. E eu, ao vir para o Rio, depois que eu vim pra o 

Rio, eu tomei um contato maior com o candomblé, com a umbanda e 

eu me identifiquei muito com essa outra manifestação de espiritismo e 

me aprofundei muito. Então eu digo o seguinte: eu sou uma espírita, 

eu sou uma pessoa espírita que acredito, prático, respeito muito, sou 

muito feliz dentro minha religião, e enfim, é uma coisa que me dá 

prazer de falar, de dizer, sabe? É uma coisa que me satisfaz muito.  

  

Esse argumento ganha força quando constatamos que Clara foi um dos maiores 

fenômenos musicais de sua época. Isso implica, portanto, que um grande número de 

pessoas veio a travar esse contato, esse encontro com essas particulares manifestações 

da cultura brasileira, justamente a partir de sua obra. E nesse sentido, o texto da Rachel 

Bakke carece completamente de uma reflexão sobre o caráter propriamente político 

desse fenômeno.  
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Por outro lado, Bakke nos traz uma reflexão fundamental para entender o 

significado da experiência da viagem à África feita por Clara Nunes em 1969, 

considerada o momento de um desdobramento muito importante, não só na sua carreira 

como na sua vida, pois a partir desse episódio acontece a conversão para o candomblé e 

a consequente incorporação dessa linguagem religiosa ao seu repertório, figurino, 

cenário, encartes de LPs e performance no palco. De acordo com a autora: 

 

O “retorno à África”, como fonte de tradição e de legitimidade, foi tão 

significativo para a carreira de Clara Nunes, como foi e ainda é, para 

as religiões afro-brasileiras, em especial o candomblé. No processo de 

formação e legitimação dessas religiões, a ideia de “retorno à África” 

exerceu um importante papel, uma vez que esse continente funcionou, 

e ainda funciona, como uma fonte de tradição cultural. Retornar a ele 

e lá sorver o conhecimento sobre as práticas rituais, o awô (segredo) 

do axé africano, é motivo de prestígio e gera para aqueles fizeram essa 

trajeto, importante capital social perante a comunidade religiosa. [...] 

Clara Nunes, ao lado de Martinho da Vila, foi um desses artistas cuja 

carreira e vida foram fortemente marcadas por esse retorno. Sua 

conversão à umbanda e as experiências vividas nas vagens que 

empreendeu à África foram apontadas pela própria cantora, em 

entrevistas concedidas ao longo da vida, como eventos que 

mobilizaram as mudanças em sua trajetória a partir de 1969 

(BAKKE, 2007, p. 4). 
  

De fato, esse “retorno à África” teve profunda influência sobre a mentalidade de 

Clara, afetando visivelmente sua visão da cultura brasileira como um todo, e 

consequentemente, de sua arte. Embora no LP “A beleza que canta”, de 1969, Clara já 

houvesse gravado músicas de inspiração afro-brasileira, é na obra Clara Nunes (1971) 

que aparece de forma explícita a filiação artística a uma proposta de musicalidade no 

intuito de entender a cultura brasileira como fenômeno resultante da mestiçagem, muito 

especialmente uma mestiçagem que não embranquecesse os signos e símbolos da 

cultura africana, desafricanizando-os, como já foi aqui citado, graças a interesses 

ideológicos escusos. Muito pelo contrário. No trabalho de Clara Nunes, a resignificação 

dos símbolos da cultura afro-brasileira se dá de forma positiva. A cantora caminha na 

contramão não só da teoria do branqueamento como do discurso oficial do Estado desde 

a Era Vargas. O Brasil mestiço de Clara Nunes era um país acima de tudo negro. As 

representações da cultura negra, cerceadas, branqueadas, “civilizadas” desde os tempos 

do império, eram reafricanizadas pelo “retorno à África” empreendido pela artista, 

como nos mostra a canção Misticismo da África ao Brasil: 



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 

 Na análise de uma letra como essa, destacamos o fato dos sincretismos culturais-

religiosos os quais a cantora pretende instituir como símbolos de sua proposta artística, 

ícone de um ideal de brasilidade há muito perseguido, porém nunca assumido 

plenamente em suas cores e formas negras, afro-brasileiras. Projeto ao qual dedicou-se 

Clara Nunes, sempre oferecendo esse espaço dentro de sua proposta musical ao louvor 

explícito de sua fé, sem a vergonha que caracterizava e caracteriza em grande medida, 

até hoje, a postura dos seguidores dos cultos afro-brasileiros. Porém, Clara não era ator 

histórico de se deixar aprisionar numa definição estanque como a de “cantora de 



macumba”. A sua fé, sua atitude diante das religiões e do mundo, acima de tudo uma 

atitude de tolerância, a impeliam de forma aguda para uma experiência sincrética da 

vida, da cultura. Nessa perspectiva, a cantora transitava entre cristianismo e cultos afro-

brasileiros, sem se importar com as diferenças, mas valorizando as similitudes, as 

equivalências. Atitude bem própria de quem tinha no sincretismo religioso-cultural a 

própria essência de sua visão de mundo, como chama atenção Brugger (2010, p. 16-17): 

A fé de Clara povoava sua vida e seu canto. Ao longo da carreira, 

dentre as 195 faixas gravadas em LPs, 25 apresentam como tema 

principal ou secundário de suas letras aspectos religiosos. Dessas 18 

remetem a religiões afro-brasileiras. Além disso, mais onze músicas 

abordam algum aspecto religioso, embora não o tenham como tema. 

Desde 1969, todos os seus LPs apresentavam pelo menos uma música 

com esse tipo de referência. Pode-se assim, afirmar a importância da 

religião no canto de Clara.  

Embora não seja nossa pretensão neste ensaio discutir a natureza das crenças de 

Clara Nunes, ousamos passar por essa discussão por entendê-la como cerne do núcleo 

de representações e atitudes diante da vida, da arte e da sociedade que a cantora buscava 

consolidar. O Brasil mestiço de Clara Nunes é acima de tudo o Brasil dos sincretismos, 

que na sua experiência sensível não se restringia às religiões, mas passava, sem dúvida 

alguma, por elas. Portanto, se debruçar sobre a análise de uma música como Guerreira 

significa operar no sincretismo afro-cristão. Nessa canção, composta para a cantora por 

seu marido Paulo César e seu grande amigo João Nogueira (1941-2000), retratando 

metaforicamente sua trajetória de vida e na religião, efetua-se uma rápida apresentação 

à própria ideia de sincretismo religioso. Em determinado momento a cantora invoca os 

nomes de todos os santos do panteão católico para em seguida dar sua equivalência 

enquanto entidade do candomblé. É assim que Nossa Senhora da Conceição é Iemanjá, 

Santa Bárbara é Iansâ etc.: 

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, me converti 

E ninguém vai tombar a minha bandeira 

Bole com samba que eu caio e balanço o baláio no som dos tantãs 

Rebolo, que deito e que rolo, 



Me embalo e me embolo nos balangandãs 

Bambeia de lá que eu bambeio nesse bamboleio 

Que eu sou bam-bam-bam 

E o samba não tem cambalacho, 

Vai de cima embaixo pra quem é seu fã 

Eu sambo pela noite inteira, 

Até amanhã de manhã 

Sou a mineira guerreira, 

Filha de Ogum com Iansã 

Salve o Nosso Senhor Jesus Cristo, Epa Babá, Oxalá! 

Salve São Jorge Guerreiro, Ogum, Ogum Iê, meu Pai! 

Salve Santa Bárbara, Eparrei, minha mãe Iansã! 

Salve São Pedro, Kawô Cabecilê, Xangô! 

Salve São Sebastião, Okê Arô, Oxóssi! 

Salve Nossa Senhora da Conceição, Odofiaba, Yemanjá! 

Salve Nossa Senhora da Glória, oraieiêio, Oxum! 

Salve Nossa Senhora de Santana, Nanã Burukê, Saluba, vovó! 

Salve São Lázaro, Atotô, Obaluaiê! 

Salve São Bartolomeu, Arrobobóy, Oxumaré! 

Salve o povo da rua, salve as crianças, salve os preto vélho; 

Pai Antônio, Pai Joaquim de Angola, vovó Maria Conga, saravá! 

E salve o rei Nagô! 

Esta canção, que a partir de então se tornou um dos muitos apelidos que 

acompanharam a cantora, para alguns o mais característico de todos os apelidos – 

Mineira, Guerreira, Sabiá, Um ser de luz – , foi também  a música que batizou o LP de 

1978, talvez um dos seus trabalhos em que o elemento afro-brasileiro aparece de 

maneira mais evidente. A própria capa do álbum traz uma representação da cantora, 

pois não chega a ser literalmente uma foto, com elementos que remetem ao candomblé e 

à umbanda, passando pela escolha das cores – vermelho de Ogum e amarelo de Oxum – 

e  chegando aos pontos riscados nas letras “R” do encarte, uma alusão aos pontos que se 

marcam no chão do terreiro. 



 

           Figura 5 - Capa do LP “Guerreira” (1978) 

Guerreira também é exemplo de uma proposta de educação na diversidade, 

religiosa e étnica no caso em questão aqui, uma vez que ela não opera dogmatizando seu 

público no candomblecismo ou no cristianismo. Pelo contrário, canta ambos com igual 

vigor, com igual beleza poética. Esse LP trazia também a música Jogo de Angola, 

excelente exemplo não só da ideia que estamos perseguindo, de educação pela 

diversidade, como um verdadeiro modelo de ensino de História do Brasil. A partir de 

uma experiência comum à pedagogia, mobilizam-se temas geradores a fim de, a partir 

deles, contar e recontar a história, valorizando as experiências e vivências dos próprios 

atores contemporâneos, produtores do conhecimento. No caso aqui em questão, o 

exemplo utilizado será a história da capoeira, por onde não só se contempla uma 

dimensão da existência envolvendo a memória afetiva e a vida cotidiana de muitos 

milhares de brasileiros, como também se conta, simultaneamente, enriquecendo e 

complexificando, a história da capoeira, a história da escravidão, a história do próprio 

Brasil, por conseguinte. 

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 disembola... 

E a dança que era uma festa 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 cantar e lembrar o Jogo de Angola
41

. 

 

Essa proposta de cantar, das cores e formas a um “Brasil mestiço”, não se resumia 

a um discurso que só aparecia nas letras das músicas, ao passo que no plano 

propriamente da criação artística se mantivesse uma postura normatizadora. Muito pelo 

contrário. A ideia de mestiçagem constituía, parasitava a própria concepção de arte que 

a intérprete, por sua vez, consolidava como ideais não só de arte como de vida. Nessa 

perspectiva, não é de se estranhar que também sua arte fosse absolutamente sincrética. 

Graças a uma produção artística coletiva, na qual a intérprete reunia em volta de sua 

figura carismática um grande número de compositores, poetas e intelectuais. Foi num 

desses encontros que saiu um dos maiores clássicos da proposta artística mestiça de 

Clara Nunes, Mãe África, de Sivuca (1930-2006) e Paulo César Pinheiro, misturando 

não só o Brasil e a África, o branco e o negro, como também o ritmo afro-brasileiro 

tocado como forró: 
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No sertão mãe que me criou 

Leite seu nunca me serviu 

Preta-Bá foi que amamentou 

“Fio” meu e o “fio” de meu “fio” 

 

No sertão mãe-preta me ensinou 

Tudo aqui nós que construiu 

“Fio” tu tem sangue nagô 

Como tem todo esse Brasil 

 

Oie pros meus irmãos de Angola, África 

Oie pra Moçambique e Congo, África 

Oie pra toda nação Bantu, África 

Oie do tempo do quilombo, África 

 

Pelo bastão de Xangô 

E o caxangá de Oxalá 

Filho Brasil pede a benção 

De Mãe-África 
 

O movimento inverso também era feito pela artista e seus inúmeros 

parceiros. A ideia de sincretismo artístico operava de maneira plena no paradoxo, num 

movimento dialógico de idas e vindas, trânsitos artísticos, culturais, regionais, que 

expunham o potencial de uma arte prenhe de mistura, diversidade e, consequentemente, 

de tolerância, respeito para com as diferenças. Atitude presente nessa arte de uma 

maneira inspiradora para nós pensadores problematizarmos a nossa própria atitude 

diante de dilemas ainda tão cotidianos. Como em Seca do Nordeste, por exemplo, nome 

de uma canção gravada em 1972, no álbum “Clara,Clarice Clara”, não só um alerta 

sobre a condição do sertanejo, como excelente exemplo da proposta artístico-estética 

sincrética, mestiça, que opera fazendo a inversão do movimento por nós visto em “Mãe 

África”. Nela, os temas do Nordeste serão cantados, tocados, em ritmo de samba: 

(Oh, sol ...) 

Sol escaldante,terra poeirenta 

Dias e dias,meses e meses sem chover 

E o pobre lavrador com a ferramenta agude 

Dá forte no solo duro 

Em cada pancada parece gemer 

hum...hum..hummm 

Geme a terra de dor 

ô ô ô ô... 

Não adianta meu lamento meu senhor 

ô ô ô ô... 

E a chuva não vem 

O chão continua seco e poeirento 

No auge do desespero 



Uns se revoltam contra Deus 

Outros rezam com fervor : 

- “Nosso gado está sedento meu senhor 

Nos livrai dessa desgraça!” 

O céu escurece, as nuvens parecem 

Grandes rolos de fumaça 

Chove no coração do Brasil 

E o lavrador, retira o seu chapéu 

E olhando o firmamento 

Suas lágrimas se unem 

Com as dádivas do céu 

O gado muge de alegria 

Parece entoar uma linda melodia 

ô ô ô ô ô ô... 

O sincretismo artístico, amostra última da proposta de mestiçagem, na obra 

da cantora, como um paradigma existencial, como condição ontológica do próprio ato 

de produzir a arte e conhecer, e sensibilizar-se paralelamente, o mundo, talvez possa ser 

entendido como um dois maiores alavancadores do sucesso de Clara Nunes. Afinal, no 

começo de sua carreira, quando essa aposta do Brasil mestiço ainda não era um objetivo 

conscientemente perseguido pela intérprete, suas vendagens eram inexpressivas. Clara 

conseguiu a fama, o estrelato, ao cantar as cores e formas de um país mestiço, que era, 

acima de tudo, um Brasil negro, que depois de tantos anos de tentativas de 

branqueamento, de desafricanização, era finalmente assumido plenamente na obra de 

Clara Nunes, não só como componentes nacionais, mas também, e acima de tudo, 

defendendo essa representação como a mais digna, a mais louvável, a mais necessitada 

de reconhecimento e exaltação. Talvez o melhor exemplo dessa proposta artística 

sincrética, mestiça, seja justamente um dos maiores sucessos da carreira da cantora, 

Canto das três raças, de Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte: 

 

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 

ô, ô, ô, ô, ô, ô 

ô, ô, ô, ô, ô, ô 

ô, ô, ô, ô, ô, ô 

ô, ô, ô, ô, ô, ô 

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 

Essa música, essa musicalidade, essa estética, essa ideologia, se configuram 

como excelente exemplo da proposta artística sincrética, mestiça, em todos os sentidos, 

tanto no que diz respeito à própria concepção de arte em questão quanto no que 

concerne a uma atitude de educar pela diversidade a partir da escolha de um repertório. 

Clara Nunes não foi a primeira artista a ter essa pretensão, essa preocupação. Muitos 

antes e depois dela também o fizeram. Mas poucos conseguiram ter o alcance nas 

massas que ela tinha nos anos 1970. Problematizar a trajetória dessa artista como uma 

cantora de sucesso, de massas, e entender como ela foi produzida e se produziu 

lapidando poemas, ideais e performances  é a discussão colocada pelo nosso próximo 

capítulo. 



CAPÍTULO 3 

CLARIDADE: a artista, o indivíduo, uma trajetória 

 

 

O próprio do pensamento selvagem é ser intemporal, 

ele quer apreender o mundo, como totalização 

sincrônica e diacrônica ao mesmo tempo, e o 

conhecimento que dele toma se assemelha ao que 

oferecem num quarto espelhos fixos em paredes opostas 

[...] mas sem serem rigorosamente paralelos. Forma-se, 

simultaneamente uma multidão de imagens, nenhuma 

das quais é exatamente parecida com as outras. Por 

conseguinte, cada uma delas trás apenas um 

conhecimento parcial. (Claude Lévi-Strauss, “O 

pensamento selvagem”, p. 306). 

 

Em 1975, Clara Nunes lançava o LP Claridade. Um marco em sua carreira, 

disco de transição entre a “fase Adelzon Alves” e a “fase Paulo César Pinheiro”
42

, além 

de ter sido aquele álbum com o qual a artista conseguiu quebrar o tabu de que, no 

Brasil, mulheres não vendiam discos, indicativo de uma mentalidade cultural popular 

profundamente machista. A ideia subjacente expunha que o nascente e em fase de 

consolidação mercado fonográfico brasileiro era formado essencialmente por mulheres, 

e estas não comprariam discos de outra mulher, preferindo direcionar suas energias para 

a tietagem dos homens. Dentre eles Altemar Dutra (1940-1983), Nelson Gonçalves 

(1919-1998), Cauby Peixoto (1931*) e Roberto Carlos (1941*). Pelo menos foi assim 

que Clara, em entrevista concedida em 1981 a Marília Gabriela, colocou a questão: “Eu 

quebrei um recorde no país, que mulher não vendia discos. Por que quem comprava 

disco é mulher e mulher não vai comprar disco de outra mulher” (Arquivo N Globo News, 

2003)
43

. 

Numa outra entrevista, concedida a Leda Nagle em 1979, Clara remete ao 

grande sucesso da música Conto de areia, do disco Alvorecer, de 1974, o começo de 

uma nova fase em sua carreira, destacando a intervenção da apresentadora ao citar que 

Clara Nunes era a “única cantora brasileira que tinha dia certo pra fazer lançamento 

nacional”, e que seus discos já saíam com “500 mil vendidos”. De acordo com Clara: 

“A vendagem dos meus discos são realmente muito boas, e isso a partir de 72, quando 

comecei a vender, por que ate então eu vendia 20 mil, 30 mil, 50 mil no máximo, mas o 
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meu grande estouro foi mesmo em 1974 com Conto de areia” (Entrevista a Leda Nagle em 

1979)
44

. 

 No entanto, em termos de números brutos, foi somente com Claridade que, em 1975, a 

cantora conseguiu ultrapassar a barreira dos 500 mil discos vendidos, número inédito 

para uma mulher e somente inferior na época às vendagens de Roberto Carlos.
45

 

Portanto, 1975 e o LP Claridade constituíram-se como verdadeira ponte, elo de 

ligação, transição pacífica para uma “nova fase” (e infelizmente, última) da carreira de 

Clara Nunes. Para alguns, é nítida a existência de três grandes momentos na trajetória 

artística de Clara Nunes
46

. O primeiro corresponderia aos três primeiros LPs da cantora, 

entre 1966 e 1969, quando a aposta da gravadora era no potencial vocal de Clara para 

interpretar boleros clássicos ao estilo já consagrado pelas grandes divas do rádio, tais 

como Maysa (1936-1977). A intenção da gravadora era transformar Clara numa 

verdadeira “Altemar Dutra de saias”. Porém, o fracasso de vendas dos três LPs - A voz 

adorável de Clara Nunes (1966), Você passa e eu acho graça (1968), e A beleza que 

canta (1969), fez com que não só a gravadora, como a própria artista, sentissem 

necessidade de realizar mudanças, tanto na escolha do repertório, como em toda a 

proposta estético-existencial que se tornaria, gradativamente, verdadeiro símbolo de sua 

trajetória. 

Uma viagem feita à África, em 1969, também teve papel decisivo no 

desdobramento
47

 que se viria a operar em sua carreira. Influenciada pelas cores, ritmos, 

sons com os quais travou contato em Angola, Clara voltou transformada, como artista e 

acima de tudo como pessoa. Assumiu o candomblé publicamente como religião e 

passou a investir na construção de uma imagem profundamente ligada aos temas afro-

brasileiros, com a presença sempre forte dos sambas de morro, o que teria sido uma 
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característica muito forte da “fase Adelzon Alves” (1970-1974), que se materializou 

artisticamente nos álbuns Clara Nunes (1971), Clara, Clarice, Clara (1972), Poeta, 

moça e violão
48

 (1973-1974), Brasília
49

 (1974), Alvorecer (1974) e Brasileiro profissão 

esperança
50

 (1974-1975). 

Em 1975, temos o já citado álbum de transição, Claridade, produção única do 

músico Hélio Delmiro (1947*). A partir de 1976, todos os álbuns foram produzidos pelo 

poeta, compositor e, desde 1975, marido de Clara, Paulo Cesar Pinheiro, significando 

um novo desdobramento artístico na trajetória da cantora, no qual, apesar de jamais ter 

renegado o samba ou o afro-brasileiro como suas paixões pessoais, passou a se definir 

como intérprete da MPB, com todo o conteúdo político-ideológico que isso significava 

em meados dos anos 1970, momento no qual Clara Nunes já se constituía como uma 

das maiores e mais rentáveis artistas brasileiras de seu tempo.  

Assim, a poderosa influência da parceria artístico-afetiva entre Clara e Paulo 

traduziu-se na própria concepção de arte que a intérprete consolidaria a partir de então: 

uma arte engajada, poetizada, politizada, características que, somadas à problemática do 

misticismo e das ideias de sincretismo religioso e artístico, se constituíram como as 

motivações dos LPs da “fase Paulo César Pinheiro” (1976-1982): Canto das três raças 

(1976,) As forças da natureza (1977), Guerreira (1978), Esperança (1979), Brasil 

mestiço (1980), Clara Nunes (1981) e, finalmente, Nação (1982).  

Contudo, apesar de reconhecer que, de fato, existe uma lógica didático-logística 

na organização e compartimentação da obra de Clara Nunes em três fases, nos 

propomos aqui operar de uma maneira menos teleológica, menos linear, apesar do 

evidente esforço em situar o leitor num espaço-tempo específico, qual seja, uma época 

histórica do Brasil, fins da década de 1960 até o início dos anos 1980. Nossa pretensão 

maior é inserir o conceito de bifurcação nessa análise para, desta proposição, 

incorporarmos as noções de simultaneidade, mistura, bem como a própria reabilitação 

do conceito de acontecimento, uma vez que trabalhamos com a ideia do discurso 

enquanto prática. Uma prática que, no seu ato de acontecer, transborda a esfera 
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puramente textual
51

 e se constitui enquanto realidade objetiva, instituidora de saberes e 

potências políticas reais nas vidas das pessoas, mediados pelas mais diversas lutas e 

arranjos de toda ordem que confluem, no entanto, em sua negativa da teleologia do 

destino ancorada no conceito de causalidade. Acompanhando Michel Foucault: 

 

Há toda uma tradição da história (teleológica ou racionalista) que 

tende a dissolver o acontecimento singular em uma continuidade ideal 

– movimento teleológico ou encadeamento natural. A história 

“efetiva” faz resurgir o acontecimento no que ele pode ter de único e 

agudo. É preciso entender por acontecimento não uma decisão, um 

tratado, um reino ou uma batalha, mas uma relação de forças que se 

inverte, um poder confiscado, um vocabulário retomado e voltado 

contra seus utilizadores, uma dominação que se enfraquece, se 

distende, se envenena e uma outra que faz sua entrada mascarada. As 

forças que se encontram em jogo na história não obedecem nunca a 

uma destinação, nem a uma mecânica, mas ao acaso da luta.
52

 

 

Nessa perspectiva é que nos apropriamos das falas de Clara Nunes, bem como 

de seus álbuns, entendendo-os como práticas produtoras de realidades, se não de forma 

literalmente material, ao menos do ponto de visto do utópico, do simbólico, do desejo,  

projeção de uma espacialidade imaginada
53

, idealizada, mas não por isso menos real, 

porque praticada,
54

 repetidamente, exercida em sua materialidade de formas e cores nos 

álbuns e performances da cantora em seus inúmeros shows e demais aparições públicas 

de toda ordem.  

Resultado dos embates travados pela artista, seja com a gravadora, com seus 

produtores ou com compositores, seja mesmo produto da negociação entre esses 

segmentos, bem como seja resultado de combinações absolutamente casuísticas, uma 

vez que, de acordo com Prigogine, nas próprias ciências exatas, as ditas ciências da 

natureza, operou-se o abandono da noção de ordenamento causal em favor de um 

paradoxal arranjo, que contemple a iminente contradição presente numa expressão 

como as leis do caos, que nos remete de imediato à necessidade de substituirmos uma 

visão estática e acabada do mundo, dos fenômenos do mundo, e, no caso aqui em 

questão, da trajetória artística de Clara Nunes, em proveito de uma visão que contemple 
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as flutuações, bifurcações e instabilidades características da complexidade da realidade 

social humana, destacando os micropapéis dos indivíduos, bem como sua relação com 

as macroestruturas, e o jogo dialógico advindo desse movimento. Nas palavras de Ilya 

Prigogine: 

 

As recentes ciências da complexidade negam o determinismo; 

insistem na criatividade em todos os níveis da natureza. O futuro não 

está dado. O grande historiador Frances Fernand Braudel escreveu: 

“eventos são como poeira”. Isso é verdade? O que é um evento? Uma 

analogia com bifurcações aparecem em pontos especiais nos quais a 

trajetória seguida por um sistema se subdivide em “ramos”. Todos os 

ramos são possíveis, mas só um deles será seguido. Em geral não se 

vê apenas uma bifurcação. Elas tendem a surgir em sucessão. [...] 

Flutuações do nível microscópico decidem que ramo emergira em 

cada ponto da bifurcação e, portanto, que evento acontecerá. [...] As 

ciências da complexidade conduzem a uma metáfora que pode ser 

aplicada à sociedade: um evento implica um aparecimento de uma 

nova estrutura social depois de uma bifurcação; flutuações são o 

resultado de ações individuais.
55

 

 

Propomos-nos, portanto, a reconhecer o potencial didático dessa divisão da obra 

de Clara Nunes em três fases, mas não nos prenderemos a essa ou qualquer outra 

definição estanque. Transitaremos entre as “fases” de maneira a perceber dialogias, 

superposições e sobreposições de estilos, repertórios, propostas artísticas que 

constituíram a obra de arte que foi Clara Nunes. Buscamos os múltiplos tempos
56

, a 

simultaneidade das coisas, o paradoxo das escolhas, das apostas dos personagens 

históricos; procuramos nos debruçar sobre esse passado não como algo acabado, 

fechado em si mesmo, mas como algo em devir; tentamos nos reportar ao momento 

onde as escolhas não estavam definidas, onde as possibilidades estavam em aberto, 
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aquele momento ao qual se refere Paul Ricoeur, ao afirmar que “o passado tinha um 

futuro”. Como nos fala Ricoeur, numa referência a Raymond Aron: 

 

Raymond Aron defende com eloquência a ideia de que o historiador 

deve transporta-se, em imaginação, para um momento do passado em 

que o futuro era ainda incerto, indeterminado, aberto, devido a 

ignorância do que viria depois. Para os homens do passado, o passado 

tinha um futuro [...] É efeito de uma temível tendência para o 

anacronismo o fato de projetar sobre o passado o conhecimento que 

temos hoje dos acontecimentos que ocupam o intervalo que vai do 

acontecimento considerado e o momento que examinamos. Entre 

essas duas posições temporais, encontra-se a posição intermediaria de 

todos os acontecimentos que pertencem ao nosso passado de 

historiadores, mas que constituem o futuro dos homens de outrora.
57

 

 

Nessa perspectiva, nos propomos a discutir a trajetória individual da artista Clara 

Nunes, sobrepondo a imagem da artista à imagem do indivíduo. Nosso trabalho, 

voltamos a afirmar, não é biográfico, e sim epistemológico e busca, portanto, 

problematizar as relações entre uma sociologia do conhecimento com as artes, a 

musicalidade estético-existencial produzida por Clara Nunes e suas inúmeras parcerias 

artísticas ou mercadológicas, para dessa relação produzir um entendimento das ciências 

humanas que contemple não só a politização do conhecimento, como sua poetização. 

Em outras palavras, uma ciência apta a lidar com as diferenças, consciente da condição 

ontológica que representa a diversidade de ideias e de formas de viver, que opere no 

desvio do normativo e aceite a existência de “zonas de sombras”, elementos não 

explorados ou não exploráveis momentaneamente, que suporte a ideia de inacabamento 

incorporando uma práxis de um constante devir cognitivo. Acompanhando Maria da 

Conceição Almeida: 

 

O pensamento é uma arte; o conhecimento que produzimos é uma tela 

que expressa nossas ideias; o ser do conhecimento é um artesão que 

bricola de forma singularizante os saberes a sua volta [...] A imagem 

da navegação, que supõe suspender as âncoras para permitir o 

deslocamento, diz bem de um ideário de vida marcado pelo 

movimento dos corpos, pelo nomadismo das ideias, pela vontade de 

transpor territórios. Uma ética da complexidade suporta os riscos do 

desconhecido, o mistério do incognoscível. Uma estética da vida que 

abre mão da repetição normativa, reatualiza valores antigos, reduz as 

intolerâncias, prefigura a eterna metamorfose das formas reais ou 

imaginárias que permitem dialogar com o mundo. 
58
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Do ponto de vista da narrativa, nos interessa, portanto, neste capítulo, a partir da 

análise de álbuns, canções e entrevistas contemporâneas ou de época, discutir a 

trajetória artística de Clara, problematizando a noção da divisão em três grandes fases, 

buscando entender como, a partir da relativização e flexibilização dos períodos ou 

marcos históricos da carreira dessa cantora, poderemos ver surgir diante de nós uma 

intérprete que, longe de poder ser enquadrada em compartimentos estanques (1ª Fase, 2ª 

fase, 3ª Fase etc.), transitava livremente pelos ritmos e tempos musicais, misturando 

tradições e ressignificando enunciados ontológicos do ponto de vista de uma cultura 

nacional.   

Prosseguiremos o capítulo problematizando o caráter midiático-massificador da 

obra de Clara, tentando situá-la na problemática cultura erudita, cultura popular, cultura 

de massas, destacando sua potência de circulação cultural entre diferentes formas de 

culturas
59

.  

Dificilmente algum crítico de arte, seja especialista em música, figurino ou 

cenário, poderia prever o percurso absolutamente metamorfoseador que viria a passar a 

então iniciante no circuito artístico nacional, Clara Nunes, por ocasião do lançamento de 

seu primeiro LP em 1966: A voz adorável de Clara Nunes. Basta uma rápida olhada na 

capa do LP, bem como uma breve análise de seu repertório, para constatar que nem de 

longe se trata daquela Clara Nunes imortalizada no imaginário popular de hoje, como 

uma mulher de cabelos afros, de uma musicalidade sincrética, de uma singularidade 

marcante no que diz respeito aos figurinos e gestual como um todo. Afinal, todas as 

canções gravadas por Clara nesse trabalho são boleros, cantados com arranjos e 

entonação vocal clássica. Perfeito exemplo disso é justamente a canção Amor quando é 

amor, que abre o álbum: 

 

Amor quando é amor 

É todo o bem da vida 

É sentir prazer, é também sofrer 

O bem de querer bem 

Eu te amo assim querido 

E assim és percebido 

Em meu pobre coração 

Olhe amor não quero acabar assim 
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Olhe amor você nasceu pra mim 

Fica amor, escuta o lamento meu 

Esse amor, ainda é teu e meu 

 

 

Figura 6 - Capa do LP A voz adorável de Clara Nunes (1966). 

 

A canção, bem como, e acima de tudo, a fotografia de Clara na capa do LP, são 

bastante reveladoras do tipo de arte que se propunha realizar por ocasião do lançamento 

da artista em escala nacional, em 1966. Uma comparação com uma música e com a capa 

do último trabalho, Nação, de 1982, nos parece bastante salutar, a fim de reforçar o 

sentido de uma trajetória artística individual e destituída de qualquer essência 

fundamental. Em outras palavras, consideramos essa comparação como indicativo de 

que Clara Nunes não foi sempre uma cantora alinhada com demandas de lutas contra 

preconceitos e justiça social, não esteve sempre tentando cantar as “identidades do 

Brasil”. Em seu começo, Clara buscava o sucesso, aquilo que ela considerava sua 

vocação, ser cantora, mas não tinha uma proposta estético-artística muito definida, nem 

poderia ter, inclusive. Estando na condição de cantora iniciante, tinha de curvar-se às 

exigências da gravadora que, naquela época, passavam pela aposta no repertório dos 

boleros e músicas românticas como um todo.  



 

Figura 7 - Capa do LP Nação (1982) 

 

  Na medida em que se consolidou como artista rentável, foi que finalmente a 

cantora deu vazão e voz às questões que ela gradativamente desenvolveu como 

demandas artísticas e ideológicas. Assim, no LP Nação, ocasião na qual já era uma das 

maiores artistas do Brasil, Clara pode nos dar uma amostra da proposta estética que 

buscava consolidar naquele período, com a música Ijexa, carro-chefe do álbum de 1982, 

composição de Edil Pacheco:  

 

Filhos de Gandhi,badauê 

Ylê ayiê,malê debalê,otum obá 

Tem um mistério 

Que bate no coração 

Força de uma canção 

Que tem o dom de encantar 

Seu brilho parece 

Um sol derramado 

Um céu prateado 

Um mar de estrelas 

 

Revela a leveza 



De um povo sofrido 

De rara beleza 

Que vive cantando 

Profunda grandeza 

 

A sua riqueza 

Vem lá do passado 

De lá do congado 

Eu tenho certeza 

Filhas de Gandhi 

Ê povo grande 

Ojuladê,katendê,babá obá 

Netos de Gandhi 

Povo de Zambi 

Traz pra você 
Um novo som: Ijexá 

 

Da análise de uma canção como esta, donde poderíamos explorar desde as 

mitologias afro-brasileiras do sincretismo religioso-cultural até referências à história da 

música brasileira, bem como dos próprios ditos símbolos de “identidade nacional”, 

destacamos, especialmente, a absoluta e gritante diferença entre a música carro-chefe do 

último LP, momento no qual a cantora já era identificada não apenas como uma das 

maiores artistas brasileiras, mas também como uma daquelas que melhor representava o 

simbolismo de uma “brasilidade”, com a música carro-chefe do primeiro LP, momento 

no qual a cantora, apesar de ter reconhecida na sua voz uma potência de talento, gravava 

um repertório que, politicamente, não queria dizer nada.  

Claro que estamos longe de querer fazer qualquer juízo estético sobre a escolha 

do repertório dessa primeira fase, digamos assim, e muito especialmente desse LP, uma 

vez que, mesmo de maneira marginal, os sambas começariam a aparecer, a despeito de 

qualquer divisão, em “fases” da carreira de Clara Nunes, em 1968, com o primeiro 

grande sucesso da carreira de Clara, Você passa e eu acho graça, que batiza o álbum de 

1968: 

 

Quis você pra meu amor  

E você não entendeu  

Quis fazer você a flor  

De um jardim somente meu  

Quis lhe dar toda ternura  

Que havia dentro de mim  

Você foi a criatura  

que me fez tão triste assim  

 



Ah, e agora, você passa,  

eu acho graça  

Nessa vida tudo passa  

E você também passou  

Entre as flores, você era a mais bela  

Minha rosa amarela  

Que desfolhou, perdeu a cor  

 

Tanta volta o mundo dá  

Nesse mundo eu já rodei  

Voltei ao mesmo lugar  

Onde um dia eu encontrei  

Minha musa, minha lira,  

minha doce inspiração  

Seu amor foi a mentira  

Que quebrou meu violão  

 

Ah, e agora, você passa,  

eu acho graça  

Nessa vida tudo passa  

E você também passou  

Entre as flores, você era a mais bela  

Minha rosa amarela  

Que desfolhou, perdeu a cor  

 

Seu jogo é carta marcada  

Me enganei, nem sei porquê  

Sem saber que eu era nada  

Fiz meu tudo de você  

Pra você fui aventura  

Você foi minha ilusão  

Nosso amor foi uma jura  

Que morreu sem oração  

 

Ah, e agora, você passa,  

eu acho graça  

Nessa vida tudo passa  

E você também passou  

Entre as flores, você era a mais bela  

Minha rosa amarela  

Que desfolhou, perdeu a cor  

 

 

 Você passa e eu acho graça é só o mais significativo dos exemplos de como 

desde o álbum de 1968, de mesmo título, Clara Nunes já operava, de maneira consciente 

ou não, transcendendo rótulos que a definissem de maneira fixista ou estanque, apesar 

de quase todos aqueles que de alguma maneira falam sobre a carreira de Clara Nunes, 

comodamente e de maneira não problematizada usarem a definição de cantora de 

boleros, ou de um período em que ela estava “no caminho errado”, que “não dava 



certo”
60

. São afirmativas feitas, entre outros, pelo próprio biógrafo oficial, bem como de 

alguma maneira endossados nos textos acadêmicos que tratam de Clara, como se 

houvesse um caminho certo a ser seguido.  

  Dessa maneira, apaga-se ou ignora-se o próprio sentido da ideia de trajetória, 

negando ao personagem histórico o direito de perseguir seus objetivos pelos mais 

diversificados, e talvez até tortuosos, caminhos. 

  De acordo com Bourdieu, faz parte da “ilusão biográfica” a pretensão de 

estabelecer qualquer continuum narrativo extremamente coerente e fidedignamente de 

acordo com esquemas preconcebidos e temporalmente distantes do período histórico em 

questão. A ilusão biográfica seria a responsável pelas essencializações que nos levam a 

pensar que alguns personagens sempre foram de uma forma ou de outra, ou então a 

ideia de que é possível definir um indivíduo dentro de um rigor cronológico tal que faz  

com que a biografia do indivíduo, ao ser vista prospectivamente, adquira um formato 

teleológico, desprovido de contradições, estático. Como ironicamente no mostra 

Bourdieu, quando incorremos na ilusão biográfica passamos a ver: 

 

O fato de que a vida constitui um todo, um conjunto coerente e 

orientado, que pode e deve ser apreendido como expressão unitária de 

uma intenção subjetiva e objetiva de um projeto. [...] somente coloca 

de modo explícito o que já está implícito nos “já”, “desde então”, 

“desde pequeno” etc., das biografias comuns ou nos “sempre” 

(“sempre gostei de música”) das histórias de vida. Essa vida 

organizada como uma história transcorre, segundo uma ordem 

cronológica que também é uma ordem lógica, desde um começo, uma 

origem, no duplo sentido de ponto de partida, de início, mas também 

de princípio, de razão de ser, de causa primeira, até seu término, que 

também é um objetivo.
61

  

 

  Para ilustrar de maneira ainda mais efetiva até que ponto a dinâmica da 

mistura, do paradoxo e da hibridez não podem ser definidos com precisão cronológica 

na obra de Clara Nunes, poderíamos citar outras músicas desse LP, tais como Sabiá e 

Desencontro, de Chico Buarque de Holanda (1944*) e Sucedeu Assim, de Tom Jobim 

(1927-1994), que mostravam um precoce gosto pela fina flor da música brasileira. O 

samba, já representado com o sucesso Você passa e eu acho graça de Ataulfo Alves 
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(1909-1969) e Carlos Imperial (1935-1992), também trazia Você não é como as flores, 

da mesma dupla, além de Cheguei a conclusão, de Darcy da Mangueira (1932-2008) e 

Grande amor, de Martinho da Vila (1938*).  

 Diante da listagem feita, fica praticamente impossível sustentar a tese de que 

nessa fase Clara foi essencialmente uma cantora de boleros, uma cantora romântica. No 

entanto, a complexidade desse processo artístico é tamanha que, apesar de demonstrar 

claramente muitas mudanças no repertório no segundo LP em relação ao primeiro, a arte 

de capa pode nos mostrar que, do ponto de vista da imagem, da estética visual, o LP não 

pode ser visto como uma ruptura. Ou seja, a mistura de estéticas, arranjos e propostas 

mostra para nós não apenas uma indefinição sobre um caminho, mas, acima de tudo, 

que a trajetória era de uma diversidade a desafiar o pesquisador que esteja procurando 

imagens “redondas” e excessivamente coerentes. 

 

 

Figura 8 - Capa do LP Você passa e eu acho graça (1968). 



 

Figura 9 - Capa do LP Clara, Clarice, Clara (1972) 

   

 Para observar uma estética radicalmente diferente, foi preciso esperar o 

lançamento do 5º. Álbum da cantora, Clara, Clarice, Clara, de 1972, segundo da fase 

Adelzon Alves, no qual Clara aparece de pés descalços, no chão, com uma túnica que 

remete a vestimentas ritualísticas, de cerimoniais afro-brasileiros. É também acima de 

tudo um álbum onde a proposta estética audiovisual afro-brasileira aparece plenamente 

amadurecida, já que desde 1970 esse passou a ser um caminho conscientemente 

perseguido pela intérprete. Em grande medida, resultado da sua aproximação do 

radialista e produtor cultural Adelzon Alves (1939*), que afirmou em entrevista: 

 

A clara era uma excelente cantora. Cantora e intérprete. Cantora com 

voz, extensão de voz timbre e intérprete. [...] Então eles me convidam 

para dirigi-la, a gravadora e tal, por causa dos sambas que faziam 

sucesso no meu programa, minha ligação com o samba, com o morro 

[...] Aí eu escrevi um texto baseado nisso: “Olha, depois que a 

Carmem Miranda morreu, nenhuma artista brasileira é uma imagem 

áudio e visual afro-brasileira, que é o morro. Elis é mais jazzística, 

Gal é tropical, Bethânia não sei o que. 
62

 

 

  Um embrião de diversidade musical parasitava a concepção artística da 

intérprete, algo que foi se aprofundando e consolidando à medida que travou contato, 
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em sua trajetória, com alguns dos maiores nomes da música brasileira, bem como das 

artes como um todo. Nomes do campo da produção cultural e musical, tais como 

Adelzon Alves e Paulo César Pinheiro, nomes do quilate de Vinicius de Morais e 

Toquinho, Paulo Gracindo, além de Bibi Ferreira, que a dirigiu em dois espetáculos: 

Brasileiro profissão esperança de, 1974-75 e Clara Mestiça, de 1981-82.  

 Algumas coisas são indiscutíveis: o decisivo papel de adelzon Alves no 

processo de consolidação da carreira de sucesso de Clara Nunes é um consenso entre 

todos os que se debruçam sobre a questão. No meu entender, se é possível se mensurar 

contribuições, talvez a de Adelzon só seja inferior à do próprio Paulo César Pinheiro.  

 No entanto, apesar disso, minha posição se satisfaz muito mais ao pensar 

numa produção muito mais plural, onde se ressalte não só o próprio papel da intérprete 

Clara Nunes, como se reconheça as microcontribuições (apesar, evidentemente, de não 

termos aqui a pretensão de explorar nem de longe todas) que acabaram por contribuir 

para a construção da obra de arte que se tornou Clara Nunes. Isso se configura, pois, 

numa atitude epistemológica eminentemente transdisciplinar, uma vez que busca uma 

metacompreensão do fenômeno artístico que serve ao mesmo tempo de paradigma 

catalisador de potências criativas para a ciência e a nossa atitude enquanto cidadãos 

diante do mundo. De acordo com Felix Guattari: 

 

Cabe especialmente à função poética recompor universos de 

subjetivação artificialmente rarefeitos e resingularizados. Não se trata, 

para ela, de transmitir mensagens como suporte de identificação ou 

padrões formais como esteio de procedimento de modelização, mas de 

catalisar operadores existenciais suscetíveis de adquirir consistência e 

persistência.
63

 

 

  Tal atitude, diante do ato de produzir um conhecimento pautado na 

perspectiva transdisciplinar, nos permite também, por conseguinte, problematizar a 

noção de representação artística, individual ou coletiva, como instituidoras de verdades 

acerca do objeto, do fenômeno em estudo. No nosso caso, uma artista – um indivíduo –  

e uma obra de arte (uma construção coletiva que orbita em torno dessa artista). Para 

Besarab Nicolescu: 

A verdadeira criação artística surge no momento da travessia 

simultânea de vários níveis de representação produzindo uma trans-

representação. A trans-representação permite uma compreensão 

global, não diferenciada do conjunto dos níveis da realidade. A trans-

representação permite uma compreensão global, não diferenciada, do 

conjunto dos níveis de percepção. Assim são explicadas as 
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surpreendentes similaridades entre os momentos da criação cientifica 

e da criação artística.
64

 

 

  Munidos desse espírito, o de transcender, diluir, as “fases” da obra de arte, 

Clara Nunes, numa trans-representação que nos permita uma compreensão mais global 

do fenômeno artístico em questão, nos propomos a discutir o problema, e não 

puramente o desejo quase esquizofrênico de uma periodização e cronologização 

extremas. O risco maior é de  incorrer em generalizações rápidas, fáceis  e perigosas, 

porque redutoras da complexidade a estereótipos ligeiros, rasteiros, que não dão conta 

da diversidade da proposta artística apresentada por Clara e sua equipe, para fazer uma 

referência a todos que trabalhavam com a artista. 

  Para concluir a ideia de diluição dos estilos musicais e estéticos da obra de 

Clara Nunes numa perspectiva problematizante da noção teleológica de “fases”, 

destacamos uma frase da própria Dona Mariquita (irmã mais velha, que criou Clara 

Nunes, para Adelzon Alves, a “mãe” de Clara Nunes), que afirmou: “Considero 

Adelzon Alves o maior responsável pela obra de Clara Nunes”. Talvez ciente de que 

houvera exagerado um pouco Dona Mariquita, se não volta atrás, ao menos atenua o 

peso de sua afirmativa: “O maior responsável pela obra afro dela”
65

.  

  Porém, Adelzon só passou a assinar a produção dos LPs de Clara a partir de 

1971, com o álbum Clara Nunes, para muitos o primeiro trabalho “típico” de Clara.  

  No entanto, uma análise atenta da discografia da cantora nos mostra que, a 

despeito de sua conversão, ao menos pública, ao candomblé só ter se dado entre 1970 

e 1971, desde 1969, no álbum A beleza que canta, considerado o último da fase 

boleros, Clara havia começado a gravar músicas de teor afro-brasileiro. Guerreiro de 

Oxalá
66

 é o nome da sexta canção do LP: 

 

A umbanda de Oxalá 

Tem mandinga,tem obá 

São Jorge,Ogum Jerê 

É Guerreiro de Oxalá 

 

Lalaiá...Lalaiá... 

É Guerreiro de Oxalá 

(bis) 

 

Vou partir por uma estrada 

                                                           
64

 NICOLESCU, Basarab. Ciência e cultura: além das duas culturas. In: o manifesto da 

transdisciplinaridade. São Paulo: TRIOM, 1999, p. 102. 
65

 Canal Brasil 2 - http://youtu.be/vQJF2Cct3wk canal Brasil 2 
66

 Composição de Carlos Imperial. 

http://youtu.be/vQJF2Cct3wk%20canal%20Brasil%202


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 
 

   

  Apesar dessa evidente antecipação do que viria a ser um verdadeiro símbolo 

da carreira da cantora, mais uma vez percebemos que não se trata de acreditar ser ela 

“desde sempre” cantora de ritmos afro-brasileiros. Apesar da letra, ao ouvir a música, 

a musicalidade afro-brasileira parece estar senão ausente, no mínimo tímida, os 

atabaques soam ao longe, baixinho, são apenas um fundo musical para a tradicional 

orquestra, violino, sax, piano etc.  

  Não que eu pretenda diminuir a beleza e a satisfação estética de ouvir uma 

música de letra afro-brasileira cantada numa proposta híbrida, meio popular, meio 

erudita, talvez.  Mas certamente, bem distante dos arranjos musicais e da estética que a 

intérprete passaria a perseguir conscientemente a partir dos trabalhos dos anos 70. O 

álbum Clara Nunes, de 1971, já pode nos trazer um exemplo comparativo da nova 

apropriação que a musicalidade afro-brasileira passaria a ter na obra da cantora. 

Proposta esta da qual a canção, praticamente uma ladainha, Puxada da rede do 

xaréu
67

, é um excelente exemplo: 

 

Pescador dá presentes pra ela 

Iemanjá dele enamorou 

A jangada volta sem ele 
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E os olhos da morena marejou 

 

Eu bem disse ao meu bem, serena 

Que não fosse ao mar, serena 

Ele foi não voltou, serena 

Foi as ondas do mar que levou,serena 
   

  No momento de uma análise como esta, onde o ouvido, a sensibilidade 

auditiva é convidada em grande medida a até se sobrepor à análise textual, do verso, eu 

trago Bachelard com a metáfora de que “a melhor descrição é aquela que faz do ouvido 

um olho”. Nossa intenção, com essa ideia, é chamar o leitor a realizar esse exercício de 

leitura de maneira não tradicional, buscando o tempo inteiro caminhar da leitura dos 

textos, dos versos das letras, rumo a sua audição, o que implica num outro nível de 

contemplação estética do fenômeno, bem como uma outra percepção metodológica da 

questão como um todo. Para Bachelard: 

 

Sua atenção estava a tal ponto concentrada que os ouvidos pareciam 

quase cumprir a missão de ver como a de ouvir. Impossível deixar de 

constatar essa extensão dos poderes dos sentidos em tais momentos. 

[...] Com razão. Humboldt recorda este princípio de uma boa 

descrição ensinado pelos árabes: “A melhor descrição é a que faz do 

ouvido um olho”.
68

 

 

  Para tanto, a concepção clássica de ciência, ancorada num paradigma 

excessivamente racionalista, precisa ser superada, a fim de que reconheçamos, também, 

o potencial cognitivo da imaginação como fonte não só de acesso ao conhecimento 

como de produção deste. O ato da criação musical não se encerra na invenção da letra, 

das rimas, da harmonia musical como um todo. A interpretação e os arranjos musicais 

dela advindos são também decisivos no resultado final musical que chega a nós, o 

público. Nesse sentido, concordamos com Marcos Napolitano e buscamos produzir um 

texto, uma compreensão, na perspectiva por ele apresentada no seu História e música: 

 

Chegamos num momento, nessa virada de século, em que não se pode 

mais reproduzir certos vícios de abordagem da música popular, sob o 

risco de não ser integrado ao debate nacional e internacional.  Em 

minha opinião esses vícios podem ser resumidos na operação analítica 

ainda presente em alguns trabalhos, que fragmenta este objeto 

sociológica e culturamente complexo, analisando “letra”, separada da 

“música”, “contexto” separado da “obra”, “estética” separada da 
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“ideologia”. Além disso, outro vício comum da história tradicional, 

qual seja um certo viés evolucionista para pensar a cultura e arte.
69

 

    

  Nessa perspectiva é que consideramos também a declaração de Clara Nunes 

em meados de 1976, negando os estereótipos que tentaram lhe aprisionar numa 

identidade cultural fixa, estanque, ao afirmar: “Não posso dizer se sou sambista, se sou 

cantora de candomblé, eu sou uma cantora popular brasileira: foi algo que eu sempre 

almejei ser uma cantora popular que cantasse as coisas do meu povo. E eu só canto os 

compositores de verdade.”
70

 Ao negar os estereótipos, que certamente tiveram um papel 

importantíssimo na sua obra, Clara se liga a uma tradição muito mais ampla e de 

filiações político-ideológicas muito evidentes também: a MPB
71

. Era o resultado do 

amadurecimento artístico e político da cantora. 

 

Clara estava se modificando. A crítica não aceitava bem. Ela 

apresentava-se mais consciente, mais firme em suas posições 

artísticas. da mesma forma que incorporou o estilo afro, sugerido por 

Adelzon Alves, para ocupar a lacuna deixada por Carmem Miranda e 

enterrar a imagem de cantora romântica, ela procurava se desvencilhar 

desse último, impondo-se de outra forma, como uma intérprete da 

MPB. Queria acabar com aquela história de “cantora de macumba”, 

“sambista de morro”. Procurava se sofisticar, ainda que o samba se 

mantivesse ligado a sua imagem, como uma espécie de marca 

registrada. Ela não teria como fugir disso. Ela amava o samba. A 

história da música brasileira passa pelo samba. Ela não o renegaria 

jamais. Só queria que o público percebesse que estava acima do 

estigma que lhe fora imputado.
72

  

 

  Com base nesse argumento é que problematizamos o lugar social do qual 

falava a cantora Clara Nunes e, acima de tudo, os lugares para os quais ela buscou e 

conseguiu falar. Trata-se de discutir seu lugar na problemática da trindade cultura 

erudita, cultura popular e cultura de massas. Acompanhando a compreensão de Edgar 

Morin de que a cultura de massas é acima de tudo junção e mistura de elementos 

provenientes das ditas culturas eruditas e populares e colocados numa síntese de 

acesso mais palatável, digamos assim, à venda, na então, em fase de consolidação, 

Ocidente a fora, indústria cultural. De acordo com Morin: 
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A cultura de massas é uma cultura: ela constitui um corpo de 

símbolos, mitos e imagens concernentes à vida prática e à vida 

imaginada. Um sistema de projeções e identificações específicas. Ela 

se acrescenta à cultura nacional, à cultura humanista, à cultura 

religiosa e entra em concorrência com estas culturas.  As sociedades 

modernas são policulturais. Focos culturais de naturezas diferentes 

encontram-se em atividade. [...] A cultura de massa integra e se 

integra ao mesmo tempo numa realidade policultural.
73

  

 

  Em termos de Brasil da década de 1970, um dos principais patrimônios 

culturais imateriais do país, o samba, se constituía também como um dos principais 

pilares de expansão e apropriação do paradigma da cultura de massas. Isso ajuda a 

entender o porquê da aposta do produtor Adelzon Alves, da gravadora e da cantora de 

se direcionarem de maneira cada vez mais efetiva rumo ao samba e ao afro-brasileiro. 

Além de convicções pessoais que a cantora gradativamente construía, esses ritmos, o 

samba em especial, vinham se impondo como hegemônicos no campo da música que 

se pretendia popular
74

. Ganhavam projeção cantores como Paulinho da Viola, 

Martinho da Vila. Dentre as mulheres, Clara Nunes puxava um grupo que incluía 

também Alcione e Beth Carvalho
75

. Até então o samba era conhecido e poderia 

conceitualmente hoje por nós ser definido somente como “cultura popular”. No 

entanto, a partir de meados dos anos 70, quando as gravadoras percebem o potencial 

do samba em termos de mercado consumidor, aí se opera a hibridação cultural, o 

momento no qual o samba, sem deixar de ser “cultura popular”, converte-se também 

em “cultura de massas”.  

  Isto porque, nas ciências da complexidade, as palavras e as coisas, numa 

referência a Foucault, não precisam ser uma ou outra coisa, elas podem ser ambas ou 

mesmo várias coisas sem que estas mesmas facetas de um mesmo personagem, ou 

conceito, tenham que se excluir, se anular. Uma das lições importantes ao se operar no 

paradigma da complexidade é que muitas vezes os opostos, mesmo que de maneira 

aparente, se complementam. E talvez seja justamente isso que ainda falte um pouco 

mais ao fazer científico de hoje, operar mais na simetria dos saberes, no ponto de 

fronteira entre estes no qual se alimentam e estimulam mutuamente, num ponto onde 

possamos ao menos nos entendermos reciprocamente, reconhecendo assim a potência 
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de uma ciência híbrida, porque comprometida com uma epistemologia de religação, 

como nos mostra Bruno Latour: 

 
Nossa vida intelectual é decididamente mal construída. A 

epistemologia, as ciências sociais, as ciências do texto, todas tem uma 

reputação, contanto que permaneçam distintas. Caso os seres que você 

esteja seguindo atravessem as três ninguém mais compreende o que 

você diz.
76

  

 

  Assim, essa tese cuja maior pretensão talvez seja justamente sua aposta numa 

epistemologia complexa, que opere na religação e na simetria, coloca-se no sentido de 

entender o esforço artístico de Clara Nunes enquanto mediadora cultural, uma vez que 

na escolha de seu repertório é possível observar um evidente desejo em massificar o 

popular. Popular este que, numa leitura feita hoje, 2012, poderia muito bem ser 

caracterizado como erudito. Basta que se compare com o que se produz atualmente e 

que leva o nome de popular. A comparação com letras como a de Monarco da Portela 

nos leva a levantar essa questão. Um claro exemplo disso foi a atitude de Clara Nunes 

ao se referir ao amigo pessoal e líder da velha guarda da Portela, Monarco (1933*), 

considerado por Clara como um compositor “muito importante”, um dos quais ela fazia 

“sempre questão de gravar”. Nas palavras da intérprete, em entrevista para o especial É 

preciso cantar, em 1979: 

 
Monarco, a cada música que Monarco me mostra eu me emociono 

porque ele é incrível, de uma sensibilidade, é uma pessoa maravilhosa, 

é uma pessoa que tem muito amor dentro de si, ele, ele vive, sabe 

realmente as músicas que ele faz, ele, Monarco é um apaixonado pela 

música popular e é um grande amigo meu, é uma pessoa que eu 

procuro a cada disco trazer, gravar alguma coisa do Monarco porque 

ele é muito importante, eu acho que todos nós cantores da música 

popular brasileira devemos e temos que gravar sempre Monarco 
77

.  

 

  Trata-se, no esforço da cantora, de valorizar aqueles compositores e artistas 

que ela entendia como “populares”, e a maneira que ela encontrou de fazer isso foi 

emprestando sua voz, naquele momento já consagrada, às composições de tais artistas, 

contribuindo assim para o processo de popularização, massificação, (aqui entendidas, na 

perspectiva específica em questão, como sinônimos) dessa arte. Assim ela distribuía os 
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dividendos, digamos assim, as benesses de seu sucesso com uma turma maior, muito 

especialmente a família do samba que Clara tanto respeitava e cultivava.  

  Junto com João Nogueira fundou, neste mesmo ano de 1979, o até hoje ativo 

clube do samba, reduto de artistas e pensadores que constituíram na época o samba 

como bandeira ideológica de resistência cultural ao começo do processo que hoje 

chamamos de “americanização dos costumes”. O clube serviu, ainda, de maneira menos 

direta e muito mais estratégica, como porta-estandarte da luta contra a ditadura, que 

começa em fins dos anos 1970 a dar sinais de desgaste.  

  Ao gravar Monarco como não só um repertório que lhe agradava, mas acima 

de tudo como uma atitude política diante da produção musical nacional que buscava dar 

popularidade ao samba, aos sambistas, aos compositores não tão conhecidos da MPB, 

Clara operava, mesmo que de maneira inconsciente, no ponto de fronteira entre as três 

culturas, massificava o projeto popular de Monarco que, em grande medida, numa 

leitura ressignificadora e atual, pode ser lido como um samba um tanto quanto barroco, 

um “samba erudito”, se é que podemos colocar nesses termos a questão. Acredito que 

mesmo sem um rigoroso e aprofundado conhecimento técnico e teórico da “natureza 

estética” da música erudita, o leitor, ao ler o verso e ouvir a canção, se sentirá tentado a 

concordar. Eis, portanto, Jardim da solidão, do álbum Esperança de 1979: 

 

Me enganei redondamente 

Com você, oh flor 

Pois pensava francamente 

Que era puro o nosso amor 

Só depois eu descobri 

Que era tudo falsidade 

Prefiro viver tão sozinho 

Pois seu carinho não é de verdade 

Havia flores enfeitando  

O meu jardim 

Gorjeando a passarada 

Era tudo pra mim 

Mas vieram os dissabores 

Fruto de uma traição 

Murcharam todas as flores 

No jardim da solidão 

Hoje vivo implorando 

De joelhos ao criador 

Para esquecer a mágoa que sinto 

Em meu peito por um falso amor 

 

Para além de qualquer discussão sobre benefícios ou malefícios da cultura de 

massa, da massificação de mesclas de padrões culturais populares e/ou eruditos, o que 



nos interessa aqui é entender justamente os trânsitos entre esses supostos “níveis de 

cultura”. Para nós, essa divisão entre cultura popular, cultura erudita e cultura de massas 

só tem valor enquanto suporte didático para problematizações teóricas mais amplas.  

Parece-me que no caso do estudo dessa trindade cultural, digamos assim, é um 

típico caso onde não podemos confundir os conceitos com as vivências: os indivíduos 

em geral, muito especialmente aqueles de pouca formação político-ideológica, não se 

perguntam se estão operando rigorosamente em um ou outro segmento da cultura, eles 

simplesmente fazem, acontecem, criam e, geralmente, após a criação, não gozam mais 

de controle sobre os resultados e apropriações a que seus trabalhos estarão sujeitos, e 

isso é valido tanto para os artistas, como para os cientistas sociais ou não, de hoje ou de 

ontem.  

Porém, no caso de artistas como Clara Nunes, que viveu num momento que 

coincide, em termos de Brasil, com a modernização da indústria fonográfica, bem como 

sua expansão nos moldes da moderna cultura de massas, me parece que havia uma total 

ausência de reflexão negativa do que possa representar esse fenômeno, uma vez que sua 

própria condição de agente central desse processo histórico lhe torna uma depoente um 

tanto parcial demais para discutir a questão. De seu ponto de vista, nos parece evidente 

afirmar que ela entendia que seu trabalho de popularização, massificação, de sua obra, 

entendida por nós e acredito que pela própria artista à época, como um empreendimento 

coletivo, era um dado positivo não só para ela, como também para o samba e toda a 

música brasileira.  

Clara Nunes chegou a fazer declarações públicas onde se insinuava de um ponto 

de vista ideológico como marxista
78

, uma vez que segurava o porta-estandarte do 

samba, do candomblé, dos forrós, dentre outros ritmos tidos por “típicos” como 

símbolos de uma verdadeira guerrilha cultural contra a americanização dos costumes 

brasileiros, da qual ela não era a única expoente. Diversos dos maiores artistas 

brasileiros não exilados da época pensavam e agiam política e artisticamente dessa 

maneira (João Nogueira, João Ribeiro, Beth Carvalho, Martinho da Vila, Chico 

Buarque, Sivuca, Elis Regina, dentre tantos outros, para citar apenas alguns dos mais 

próximos, do círculo de Clara). De acordo com o biógrafo Wagner Fernandes, ao citar a 
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coluna de Austregésilo de Ataíde (1898-1993) no Jornal do Brasil de 1979, por ocasião 

do lançamento do Clube do Samba: 

 

Naquele período, a música brasileira agonizava no cenário nacional. 

As rádios não davam a menor importância, as televisões e seus 

programas também fechavam os olhos à nossa produção musical. 

Estávamos no momento Dancing days, a novela da TV Globo que 

arrebentava com todas as outras emissoras no horário nobre. O som 

que se consumia vinha de fora, com fitas cassetes e vinis 

“importados”. A era disco explodia. [...] “Em 19 de janeiro de 1979, 

escrevi uma reportagem para o caderno B do Jornal do Brasil cujo 

titulo era: “João Nogueira convoca para a resistência: clube do samba 

começa a se reunir depois do carnaval” eu conheci a Clara nesse 

período, por causa do João. [...] As pessoas já estavam de saco cheio 

daquele momento de se ouvir música estrangeira. De saco cheio 

também da ditadura, que já dava os primeiros sinais de 

enfraquecimento. A ditadura, aliás, foi hábil na entrada da música 

estrangeira no Brasil, na liquidação da escola pública, dos sindicatos e 

da cultura brasileira de modo geral. [...] o samba, a orquestra 

brasileira, a nossa típica maneira de tocar, estavam desaparecendo. Eis 

que surge Clara como uma defensora de nossa música. [...] Ela teve 

uma decisiva participação na criação do Clube do Samba. Nos bailes, 

cantou diversas vezes de graça. E qual o retorno para o artista? Sua 

aparição mais constante na mídia, o fortalecimento na gravadora, nos 

espetáculos, nas gravações. Mas Clara já era uma estrela. O clube 

ganhou tanta força que até os exilados que voltaram do exterior 

começaram a frequentar os bailes. Gabeira, Wladimir Palmeira, 

Prestes. O clube do samba era visto pela intelectualidade como um 

movimento de reivindicação. E as figuras fundamentais foram o João 

e a Clara.
79

 

 

Longe de entrar nos méritos da discussão sobre o que venha ou não a ser 

“autêntica cultura brasileira”, o que nos interessa aqui é o conteúdo ideológico-artístico 

do debate, ou seja, a ideia de que a cultura brasileira precisa ser defendida diante do 

espectro da americanização, discussão forte para os artistas dessa época e que parece, ao 

menos hoje em dia, ponto batido para a classe artística, mas que para a arte que se 

desenvolvia nessa época, em especial por Clara e demais artistas ligados ou não a ela e 

ao clube do samba, constituía-se como verdadeiro imperativo. Ao voltar de Berlim 

Ocidental, em fins de 1982, a artista estava indignada com o falta de apoio e incentivo 

estatal à expansão e divulgação da arte brasileira doméstica e internacionalmente 

também. Ao citar os artistas estrangeiros, afirmou Clara: 

 

Eles chegam aqui e, da noite para o dia, fazem e levam o que podem. 

Ai está o Julio Iglesias que não me deixa mentir, mesmo porque os 

números, isto é, as cifras não mentem. Não sou contra o artista 
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estrangeiro aqui ou em qualquer outra parte. Mas sou a favor de que o 

brasileiro mereça mais respeito, aqui ou em qualquer outra parte. Mas 

se o nosso poder competente não liga a mínima, quem vai ligar ou 

facilitar? 
80

  

 

 

Portanto, para Clara Nunes, a discussão sobre a arte, a música brasileira, passava 

pela militância em prol de sua vitalidade, que, no entender dela, e de seus pares, 

encontrava-se ameaçada. Apesar de não duvidar das boas intenções da cantora, não nos 

seria possível deixar de atentar para o fato de que, para Clara, defender a arte brasileira 

era igual, equivalente, a defender a si mesma, uma vez que a intérprete se apresentava 

audiovisualmente numa proposta que se pretendia “tipicamente brasileira”. O que nos 

leva, portanto, a denunciar nessa fala seu lugar social como prenhe de interesses não só 

afetivos ou ideológicos como também, sobretudo talvez, materiais, já que, desde 1977, 

havia se tornado a primeira cantora brasileira a adquirir seu próprio teatro onde, ao que 

parece sem maiores constrangimentos, chegou a praticar preços considerados abusivos 

pela crítica artística dita de esquerda da época.
81

  

Independente de qualquer juízo moral sobre as motivações dos atores da história, 

já que este trabalho parte sempre de uma perspectiva nietzschiana de um mundo e de 

pessoas para além do bem e do mal, acompanhando essa compreensão, é que 

apostamos, tal como o irônico e sarcástico filósofo alemão, na construção de um 

conhecimento humano, “demasiadamente humano”, o que implica, necessariamente, 

realizar o exercício mais básico de uma cientista social: despedir-se dos juízos de valor 

ao apropriar-se textualmente do passado, desconstruir qualquer pretensão moralizante 

de seu texto, uma vez que, de acordo com Nietzsche: “A moralidade é antecedida pela 
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coerção, e ela mesma é ainda por um tempo coerção, à qual a pessoa se acomoda para 

evitar o desprazer. [...] Devemos ter o cuidado de não incorrer na censura injusta, ao 

refletir sobre épocas passadas”. 
82

 

Outra cara noção ao filósofo alemão que nos parece extremamente pertinente 

para compreender a personagem histórica em questão, é o conceito de “espírito livre”, 

que é o próprio subtítulo da obra, que nos ajudaria a problematizar a noção de “fases” 

na obra de Clara, vendo-a como livre demais para ficar presa a representações fixistas. 

Clara talvez houvesse conseguido ser livre pela arte, já que esta opera tal como o saber, 

justamente na liberação da potência criativa, da liberdade em suas mais variadas formas, 

pois, “uma coisa é necessário ter: ou um espírito leve por natureza ou um espírito 

aliviado pela arte e pelo saber.” 
83

 

Apropriar-se da memória sobre a produção artística de Claridade na perspectiva 

nietzschiana do conceito de “espírito livre”, significa a demolição de qualquer 

possibilidade de aprisionamento da trajetória dessa intérprete em qualquer representação 

fixista, seja de ordem artística, estética, ideológica ou religiosa, dimensão essa muito 

importante para a cantora, mas já por nós problematizada no capítulo anterior, motivo 

pelo qual tomaremos tal reflexão como algo superado nesse momento de nossa 

narrativa.  

Para continuar avançando dentro dos objetivos aos quais nos propomos neste 

capítulo, é importante colocar que a dificuldade em definir de maneira precisa fronteiras 

e pertencimentos ideológicos ou não, nessa dialógica da trindade cultural (cultura 

erudita, cultura popular e cultura de massas) é tamanha que, nem o próprio Paulo César 

Pinheiro, em entrevista concedida a mim em 14 de novembro de 2012, na cidade do Rio 

de Janeiro, conseguiu definir essa questão. Quando indagado por mim se Clara Nunes 

era uma cantora das massas ou se seu público eram eruditos de classe média, ou se ela 

conseguia transitar entre os diversos nichos sociais, agradando “gregos e troianos”, para 

usar uma expressão coloquial clássica, afirmou o poeta: 

 

Isso é difícil dizer, eu não sei porque ela foi um fenômeno de vendas 

no Brasil. Cantoras não vendiam discos, só vendiam discos naquele 

momento, homens, só homens que eram ídolos de massa, mulheres 

não. Ela foi a primeira cantora a vender 500 mil discos, que era uma 

coisa absurda [...] a partir desse momento, todos os discos que ela 
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lançava já saíam com essa tiragem [...] isso provém também de uma 

extrema simpatia que ela tinha, que cativava a todo tipo de gente, 

tanto os da classe A quanto os da ralé. [...] Ela tinha uma simpatia 

muito grande, isso conta ponto para uma artista e ela era muito 

trabalhadora, era fundamentalmente um trabalho, acima de tudo. Ela 

quando acabava de gravar um disco [...] as multinacionais tinham um 

departamento de divulgação, tinha divulgadores que saíam com ela em 

cada lugar do Brasil que ela tava sempre viajando e fazendo shows. 

Então em todo lugar ela chegava já tinha um trabalho armado pela 

gravadora pra ela fazer, e ela nunca recusou trabalho, e era um 

trabalho árduo, porque muitas vezes ela tinha show, show de clube, 

show de clube era mais tarde sempre, não era como show de teatro, 

então às vezes era meia-noite uma hora da manhã. Às 6 da manha ela 

estava de pé, onde ela estivesse pra ir visitar rádios, emissoras de 

rádio. Divulgar o disco, pedir pra tocar, bater papo no ar, isso ela fazia 

com todos os radialistas brasileiros e, em qualquer horário, porque a 

maior parte dos artistas, 98% dos artistas, não queria acordar 6 da 

manha pra ir pra uma rádio bater papo no ar. [...] Ela rodou muito, ela 

trabalhou em todos os momentos muito, então pra um disco fazer 

sucesso depende de tocar em rádio, hoje as ferramentas são outras.  

Mas naquela época era rádio. E pra tocar em rádio, quem faz tocar em 

radio é radialista, é diskjóquei, é programador de rádio, esses 

adoravam ela exatamente por causa desse tipo de trabalho que era 

árduo, eles sabiam que era árduo, a mulher acordar cedinho e ir pra 

radio bater papo no rádio, e ela já era uma estrela. Então eles ficavam 

abismados com isso e a adoravam por isso, essa pessoa é realmente 

uma pessoa especial então quando um disco dela saía era quase que 

massificado, todos os diskjóqueis, os radialistas, punham o disco pra 

tocar, então explodia. Os discos dela nunca era uma música só que 

fazia sucesso, era quase metade do disco.
84

 

 

Apesar da relutância em definir Clara como representante da cultura de massas, 

ou da cultura erudita, Paulo César Pinheiro acaba em algum momento por concordar 

com o argumento que venho desenvolvendo e perseguindo aqui neste texto: o de Clara 

Nunes como mediadora cultural. Na condição nietzschiana de “espírito livre” ela 

também, nesse aspecto, não deixaria sua representação ser capturada com tanta 

facilidade, preferindo, certamente de maneira não consciente, não refletida, situar-se nas 

margens, nos pontos de fronteira e, consequentemente, de encontro entre diversidades 

culturais. Era uma artista caracterizada pela sua capacidade de operar nos trânsitos 

culturais, algo possível especialmente para uma artista que operava na música que, 

segundo Michel Serres, traz consigo a potência criativa mais forte existente na cultura 

humana. A música, para Serres, teria uma capacidade de operar, por excelência, numa 

perspectiva universalizante, transculturalizante. Para o autor: 
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A música cria todas as artes, codifica todas as ciências, inspira todos 

os pensamentos, melhor ainda, dá ritmo a todas as palavras. Oculto 

entre ela e esse extenso chamado das coisas jaz o mistério silencioso, 

o cofre que guarda todos os segredos. Quem o descobrir falará 

virtualmente todas as línguas. [...] Tão universal entre os homens  

como os números, a música se generaliza pelo menos entre os 

macacos e os pássaros. [...] Graças à música, voamos como pássaros, 

dançamos na tridimensionalidade da água, saltamos dentre as arvores, 

descobrimos e construímos o lugar e o espaço.
85

 

 

Confirma tal argumento o fato de os primeiros grandes ídolos da moderna 

cultura de massas serem justamente provenientes da música, como foi o caso dos 

Beatles e de Elvis Presley, só para citar dois dos mais expressivos movimentos culturais 

de massa do século XX em escala global. No Brasil, nós tínhamos Roberto Carlos, Elis 

Regina, Maria Bethânia e, claro, Clara Nunes, como os grandes expoentes da nossa 

cultura de massas. Uma cultura que ousamos definir de massas pelo alcance que tinha 

no grande público, uma vez que, do ponto de vista da qualidade puramente estética da 

musicalidade envolvida, poderíamos certamente utilizar as expressões cultura erudita ou 

cultura popular, dependendo da interpretação que venhamos a dar a esses conceitos, o 

que também está profundamente sujeito à dinâmica de historicidade de uma época.  

A cultura de massas, justamente pelo seu caráter transnacional, pode ser também 

o canal de projeção de algum artista das periferias do mundo capitalista, graças, entre 

outras coisas, ao próprio potencial de valorização do exótico, do mestiço, do folclórico 

como carro-chefe do consumo cultural internacional que se consolidava em meados da 

década de 1970. É nesse sentido que entendemos a participação de Clara Nunes no 

MIDEM em Cannes (Marché International du Disque et de L’édition Musicale), em 

1974, representando a  música brasileira e a gravadora ODEON, onde foi ovacionada 

pelo público Francês  (estava previsto que Clara cantasse apenas uma música, ela cantou 

três). Considerada a vencedora do festival, teve seu ponto culminante quando o grande 

nome da música francesa, Charles Aznavour (1924*) subiu ao palco a fim de lhe 

cumprimentar, entregando-lhe uma rosa.  
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Figura 10 - Clara Nunes no MIDEM Cannes, França, 1974. 
Fonte: FERNANDES, 2007. 

 

Desde 1974, houvera começado o processo de transformação de Clara Nunes 

numa cantora de massas, não só do ponto de vista doméstico, como mesmo 

internacionalmente falando. Inúmeras viagens feitas ao exterior nos anos seguintes 

mostrariam essa pretensão da gravadora, Clara colocaria os pés na Suécia, em Portugal, 

na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, isso para não falar em países onde o 

consumo de bens culturais industrializados ainda era restrito ou precário, como Cuba, 

Angola, Djibut e Costa do Marfim, alguns países onde Clara também esteve.  

No ano de sua morte, 1983, uma ampla turnê europeia incluindo mais de dez 

países estava prevista. Para Paulo César Pinheiro, a década de 1980 teria sido de 

conquista do mercado fonográfico mundial. O otimismo e as pretensões do produtor da 

cantora se justificam não só pela aposta no belo material vocal de Clara Nunes, mas, 

acima de tudo, por inúmeras declarações mundo afora sobre o talento de Clara Nunes.  

Sua voz seguia seduzindo músicos das mais variadas origens e filiações 

musicais. Para exemplificar de maneira impactante, o maestro da orquestra filarmônica 

de Berlim, em 1982, por ocasião da passagem da cantora por Berlim Ocidental, afirmou 

ser Clara “a mais afinada das intérpretes brasileiras”. Sua performance seria coroada 

pela afirmação de um crítico de arte de um jornal alemão que escreveu: “Clara Nunes 

tinha todas as qualidades de uma cantora internacional”
86
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Para chegar a tal nível de consagração não basta uma bela voz, uma boa 

aparência e uma incrível simpatia. Todo esse reconhecimento era o resultado de muito 

trabalho. Tornar-se uma cantora de massas, do ponto de vista do que isso representou 

enquanto popularização de sua obra, não foi algo que aconteceu ao acaso, por sorte. Tal 

como citado na entrevista dada pelo Paulo César Pinheiro, Clara Nunes trabalhava 

arduamente, um trabalho muitas vezes totalmente invisível ao público, mas que era uma 

constante em sua carreira não só de artista, como em sua vida. Trabalhava em casa 

desde criança, numa fábrica de tecidos, como operária desde os 13 anos, e como cantora 

profissional desde pelo menos 1966, quando lançou seu primeiro álbum.  

Alaíde Araujo, ex-diretora de divulgação da ODEON, confirma o que falou 

Paulo, com a diferença de que o depoimento dele é válido para o período pós-1975, 

quando casaram, enquanto Alaíde trabalhou com Clara já nos idos dos anos 60, mas 

afirma a mesma coisa: “Ela trabalhava muito, se eu dissesse: Clara, tem que tá de 5 

horas da manha na rádio tal ela ia. E ela era muito disciplinada em termos de 

divulgação, ela não deixava nenhuma brecha”.
87

 Informação também confirmada por 

Adelzon Alves: “Clara, a partir de amanhã alguém vai te pegar em casa, 6 da manhã e 

vai até meia-noite, almoça na rua e tal e faz isso durante duas, três semanas, depois o 

outro pegava e levava em jornais e revistas e um terceiro levava em programas de 

televisão Flávio Cavalcanti, Chacrinha”
88

. 

Nessas condições, não é de se espantar que Clara Nunes tenha conseguido 

tornar-se a estrela da nascente cultura de massas brasileira, com potencial internacional, 

como já foi aqui dito, que ela foi. Uma vez que se analise de perto alguns fragmentos de 

sua trajetória, nos deparamos com uma conjunção de fatores, históricos, culturais, 

sociais e até mesmo casuais que, juntos, somados à conjuntura histórica específica da 

ditadura, foram decisivos para que Clara Nunes pudesse se constituir no fenômeno 

artístico de massa que ela foi e é ate hoje. Seus discos continuam a vender muito bem e 

o repertório que ela imortalizou continua a ser constantemente regravado. Nada mais 

justo com alguém que seria definida como uma “operária da MPB”, marcada pelo 

“compromisso com seu público”. De acordo com Clara:  

 

Eu tenho uma responsabilidade muito grande com meu público. Essa 

preocupação não é de hoje. Sou porta-voz do povo, sou uma cantora 
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do povo, sou essencialmente povo. Então tenho que dizer o que ele 

quer, o que ele precisa ouvir. Não posso enganá-lo.
89

 

 

Talvez poucos cantores brasileiros possam reivindicar de maneira tão justa a 

filiação ao povo, as origens no povo. A infância pobre e interiorana de Clara, somada à 

sua adolescência de operária têxtil, mais à sua experiência de “operária da MPB”, tal 

como a definiria Fernandes, de fato parecem elementos mais do que suficientes para 

aceitarmos tal afirmativa da cantora como muito mais do que jogo de retórica para 

agradar o povo e assim vender mais discos. Diferentemente de Cazuza, por exemplo, 

que, apesar de cantar os dilemas do povo, reconhece sua própria origem social burguesa, 

Clara Nunes era de fato uma artista de origem muito pobre. Portanto, ao gravar uma 

canção como Dia-a-dia
90

, ela demonstrava estar cantando uma realidade que conhecia 

muito bem, a dura realidade dos operários, dos trabalhadores cotidianos do Brasil: 

 

Não é mole não 

Acordar segunda-feira 

Pra tentar ganhar o pão 

Não é mole não 

Às cinco horas começa o relógio a tocar, tocar 

E as crianças começam a me preocupar 

Olha o leite, olha o pão 

Olha o arroz, olha o feijão 

Olha a hora, se você demora 

O trem pode passar 

Nessa vida indefinida 

Não consigo me encontrar 

Eu só quero uma vida melhor 

Pra poder descansar 

É pau puro, minha gente 

A vida do trabalhador 

Osso duro no presente 
Futuro não tem não senhor 

Lá no subúrbio a gente costuma passar, passar 

Certos apertos que é triste até de comentar 

Tanta fila, confusão 

Quase sempre sinto a mão 

Futucando meu bolso vazio 

Tentando arrumar 

Nessa vida indefinida 

Não consigo me encontrar 

Desse jeito não existe cristão 

Que possa suportar 
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Além da solidariedade de classes, com a realidade socioeconômica de grande 

parte de seu público, do trabalho frenético e disciplinado em busca de um sonho, um 

objetivo, talvez o mais decisivo fator do sucesso de Clara Nunes, no seu processo de 

conversão numa cantora de massas, tenha sido também o fato de que, como todo cantor 

que atinge multidões, Clara demonstrou durante sua carreira uma tremenda capacidade 

de transitar entre os mais diversos e variados gêneros da música brasileira. Clara teve a 

sensibilidade de respeitar e valorizar os regionalismos brasileiros como riqueza cultural, 

patrimônio imaterial
91

, componente indispensável da cultura desse país rico de cores e 

formas.  

Longe de tentar solapar as diversidades culturais, homogeneizando os gostos e 

estéticas, como é característico da moderna cultura de massas de hoje, Clara preferia 

operar na soma. Cada elemento de cultura brasileira que a cantora travava contato era 

adicionado ao seu arsenal, ao seu repertório artístico-musical como mais uma 

experiência prenhe de potências criativas para a definição das configurações de um 

Brasil mestiço, álbum de 1980 e que traz, dentre tantas maravilhosas composições, o 

trabalho acima analisado. 

  De acordo com Sivuca, Clara Nunes era uma intérprete, “a nível nacional” que 

cantava “de tudo e bem”. Essa afirmativa foi feita por Sivuca no especial Clara 

guerreira, exibido pela TV Globo um dia após o enterro da cantora, o que ajuda a dar 

uma dimensão de sua importância na época, a ponto de já haver um especial preparado 

para a exibição um dia depois de seu funeral. Apesar de Clara ter gravado várias 

canções de Sivuca, foi ao grande sucesso Feira de mangaio que o compositor e 

sanfoneiro se referia na declaração acima. 

 

Fumo de rolo, arreio de cangalha 

Eu tenho pra vender, quem quer comprar 

Bolo de milho, broa e cocada 

Eu tenho pra vender, quem quer comprar 

Pé de moleque, alecrim, canela 

Moleque sai daqui me deixa trabalhar 

E Zé saiu correndo pra feira dos pássaros 

E foi pássaro voando pra todo lugar 

Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaieiro ia se animar 

Tomar uma bicada com lambú assado, e olhar pra Maria do Joá 

Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaieiro ia se animar 
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Tomar uma bicada com lambú assado, e olhar pra Maria do Joá 

Cabresto de cavalo e rabichola 

Eu tenho pra vender, quem quer comprar 

Farinha, rapadura e graviola 

Eu tenho pra vender, quem quer comprar 

Pavio de candeeiro, panela de barro 

Menino vou me embora, tenho que voltar 

Xaxar o meu roçado que nem boi de carro 

Alpargata de arrasto não quer me levar 

Porque tem um Sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente 

dançar 

Tem Zefa de Purcina fazendo renda, e o ronco do fole sem parar 

Porque tem um Sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente 

dançar 

Tem Zefa de Purcina fazendo renda, e o ronco do fole sem parar 

 

Apesar de nosso texto ter lucidez da problemática regionalista, e do que 

representa politicamente hoje afirmar qualquer princípio de cultura dita “nordestina”, 

não há como negar que o apelo de uma canção como Feira de mangaio foi tremendo em 

todo o Nordeste do Brasil e para além dele, contribuindo junto com Gonzagão, rei do 

baião, que Clara também chegou a gravar, com a popularização dos temas do Nordeste 

no Sudeste do país, região historicamente marcada pela hegemonia que exerce sobre as 

demais regiões brasileiras.
92

 

Clara também transcendeu a rivalidade Rio-São Paulo, sendo capaz de agradar 

dos dois lados da ponte aérea, uma vez que seu desejo de ampliação de seus horizontes 

nunca permitiu que ela se restringisse ao samba carioca, buscando, também, valorizar o 

samba paulista que sofre, até hoje, preconceito por parte dos sambistas cariocas, que se 

consideram mais tradicionais que seus colegas do vale do Paraíba. Ao gravar Adoniran 

Barbosa (1910-1982), ao gravar especialmente Abrigo de vagabundos, Clara não só o 

coloca em pé de igualdade na sua obra junto aos consagrados sambistas cariocas da 

época, como também, mais uma vez, demonstra seu gosto estético e ideológico por 

canções que falam das agruras e superações do cotidiano popular: 

 

Eu arranjei o meu dinheiro 

Trabalhando o ano inteiro 

Numa cerâmica 

Fabricando potes  

e lá no alto da Moóca 

Eu comprei um lindo lote dez de frente e dez de fundos 

Construí minha maloca 

Me disseram que sem planta 
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Não se pode construir 

Mas quem trabalha tudo pode conseguir 

João Saracura que é fiscal da Prefeitura 

Foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim 

Por onde andará Joca e Matogrosso 

Aqueles dois amigos 

Que não quis me acompanhar 

Andarão jogados na Avenida São João 
Ou vendo o sol quadrado na detenção 

Minha maloca, a mais linda que eu já vi 

Hoje está legalizada ninguém pode demolir 

Minha maloca a mais deste mundo 

Ofereço aos vagabundos 

Que não têm onde dormir 

Essa “promiscuidade” sambística, digamos assim, essa falta de filiação absoluta 

a qualquer gênero musical, tradição cultural, pertencimento regional, estilos artísticos 

em geral é o que nos leva a concluir nosso raciocínio sobre a construção da trajetória de 

Clara Nunes como artista, cantora de massas, alinhada com as demandas do seu povo, 

do seu público, com todos os paradoxos e descontinuidades não só possíveis como 

inerentes a tal projeto. Confirmando a ideia de que não é possível, sob qualquer ângulo 

que se ponha a questão, reduzir, fixar, cronologizar esquizofrenicamente a trajetória de 

produção da obra de arte: Clara Nunes. Paulo César Pinheiro, mais uma vez, pode nos 

ajudar a fechar essa questão numa posição na qual busca ser porta-voz não só do artista, 

mas acima de tudo da falecida esposa. Vem pôr “um ponto final” na discussão sobre as 

“fases” da obra de Clara Nunes, sobre quem teria sido seu “fabricador”, seu maior 

suporte e influência: Adelzon Alves? As exigências da gravadora? O próprio Paulo 

César? Mesmo que seja numa atitude altruística tributária da amada e saudosa esposa, 

consideramos de muita valia a declaração dada pelo viúvo, grande poeta da MPB, Paulo 

César Pinheiro: 

 

Adelzon Alves produziu o primeiro disco de samba dela. Mas as 

pessoas distorceram a história. Disseram é que Adelzon é que tinha 

feito a Clara. Não foi bem assim. Os discos começaram a dar certo e 

ele ficou com grande moral na Globo e passou a ser chamado para 

produzir outros trabalhos. Ela ficava muito chateada quando contavam 

essa história. Eu sugeria a Clara contar a verdade, mas ela dizia que 

era melhor deixar pra lá, pois poderia causar mais um clima ruim. 

Então eu encerrava dizendo que não adiantava ficar reclamando em 

casa. A verdade é que foi a Clara que resolveu mudar a história dela. 

Comigo também aconteceu isso. As pessoas disseram que eu tinha 

feito isso e aquilo. Nada. A única coisa que fiz foi cuidar bem dos 



discos no estúdio. Se pegarmos os discos antigos dela [...] se forem 

ouvir os álbuns anteriores ao primeiro assinado por Adelzon, 

perceberão que ela gravou até “Sabiá”. Só que ninguém atentava para 

o fato. Isso no final dos anos 60. Nesse período, ela já gravava Tom e 

Chico. Quiseram atribuir isso a mim, assim como ao Adelzon essas 

histórias de “criador”, de “inventor”. São todas mentiras. Ela fez o que 

quis. Foi Clara quem se inventou.  (PINHEIRO) 

 

Para finalizar com um último exemplo, nem mesmo à Portela, sua escola de 

coração pela qual puxou o samba-enredo por três anos – sendo nisso também pioneira, 

primeira mulher a puxar o samba-enredo de uma escola de samba – Clara foi totalmente 

fiel. Apesar de ter feito dezenas de declarações públicas relativas a seu amor à Portela, 

apesar de ser considerada um dos maiores ícones da escola, tendo seu busto ao lado de 

Natal, modernizador da escola nos anos 1970 e benfeitor da comunidade de Madureira, 

e Paulo, considerado fundador do moderno carnaval ainda nos anos 1940, quando a 

Portela, graças às inovações impetradas por ele, foi campeã por vários anos 

consecutivos, consolidando sua hegemonia de títulos no carnaval carioca que perdura 

até hoje (21 campeonatos contra 14 da Mangueira).  

 

Figura 11 - Os Ícones da Portela: Paulo, Natal e Clara Nunes 

 



Acima de tudo, Clara valorizava o samba como gênero da MPB, condição que 

foi conquistada graças a lutas como a dela. Isso fez com que Clara flertasse com a 

Mangueira antes de se apaixonar pela Portela, gravando Sempre Mangueira, de Nelson 

do Cavaquinho (1910-1986) em 1971, bem como a fez gravar também Serrinha, em 

1982, em honra do Império Serrano, vencedor do carnaval anterior, no mesmo álbum 

em que ela gravaria também Portela na avenida: um dos maiores sucessos de sua 

carreira, uma música que, para muitos, Paulo César inclusive, é um dos maiores 

símbolos da trajetória da cantora: 

 
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 
 

 

Apesar da evidente predileção do compositor, Paulo César, por essa música 

dentre tantas, mostra muito de passionalismo e sentimentalidade, é inegável a 

importância dessa canção na obra de Clara Nunes, tanto que ela aparece em dois álbuns: 

Clara Nunes, de 1981 e Nação, do ano seguinte. A música, que se tornou um dos mais 

marcantes hinos da Portela, opera também no sincretismo sagrado-profano, um dos 



temas mais presentes na obra da intérprete e que aparecerá, a partir de agora, com uma 

roupagem mais política, visando expressar o desejo não só da cantora, como de todos os 

seus pares em operar na crítica da política brasileira da época, que era alienada e 

cerceada, em suas liberdades e potências criativas, pelo regime de então, discussão que 

vem a seguir. 

 



Capítulo IV 

Nação: arte, ciência, política e engajamento 

 

 

Meu problema é salvar a tolerância no seio da fé 

(a esperança) e salvar a fé (a esperança) no seio 

da tolerância. (MORIN, Edgar. Meus demônios, p. 

68) 

 

   No começo da década de 1970, o Brasil passava pelos difíceis anos da 

ditadura militar, ainda no seu auge, o que implicava numa forma muito específica, para 

não dizer delicada, dos artistas e intelectuais muito especialmente
93

, mas não 

exclusivamente, se relacionarem com o regime. Sob o império da censura, eles tiveram 

que dar uma resposta à questão político-social maior do país de forma criativa, porém 

enigmática, sob pena de arriscar a própria segurança pessoal. Foi assim para muitos, 

como Elis Regina (1945-1982), Chico Buarque (1944*), Caetano Veloso (1942*), 

Gilberto Gil (1942*), só para citar alguns dos mais conhecidos do público de hoje em 

dia.  

Foi nesse contexto que Clara Nunes entrou em estúdio para gravar Apesar de 

você, de Chico, em 1971. Tal composição, considerada até hoje um dos mais fortes 

hinos contra a ditadura, não foi de imediato censurada, permitindo a Clara gravá-la 

rapidamente, a fim de colocá-la no álbum Clara Nunes, de 1971, o que acabou não 

sendo possível. Escalões superiores do governo perceberam a mensagem subliminar da 

música e de pronto “corrigiram” o erro do censor, colocando a canção na ilegalidade, 

fazendo com que Clara não pudesse tê-la em seu álbum de 71, se não postumamente, já 

em 2005, com o lançamento do CD Clara Nunes canta Tom e Chico, que traz como 

faixa de abertura justamente Apesar de você: 

 

Amanhã vai ser outro dia x 3 

Hoje você é quem manda 

Falou, tá falado 

Não tem discussão, não. 

A minha gente hoje anda 

Falando de lado e olhando pro chão. 
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Viu? 

Você que inventou esse Estado 

Inventou de inventar 

Toda escuridão 

Você que inventou o pecado 

Esqueceu-se de inventar o perdão. 

Apesar de você 

amanhã há de ser outro dia. 

Eu pergunto a você onde vai se esconder 

Da enorme euforia? 

Como vai proibir 

Quando o galo insistir em cantar? 

Água nova brotando 

E a gente se amando sem parar. 

Quando chegar o momento 

Esse meu sofrimento 

Vou cobrar com juros. Juro! 

Todo esse amor reprimido, 

Esse grito contido, 

Esse samba no escuro. 

Você que inventou a tristeza 

Ora tenha a fineza 

de desinventar. 

Você vai pagar, e é dobrado, 

Cada lágrima rolada 

Nesse meu penar. 

Apesar de você 

Amanhã há de ser outro dia. 

Ainda pago pra ver 

O jardim florescer 

Qual você não veria. 

Você vai se amargar 

Vendo o dia raiar 

Sem lhe pedir licença. 

E eu vou morrer de rir 

E esse dia há de vir 

antes do que você pensa. 

Apesar de você 

Apesar de você 

Amanhã há de ser outro dia. 

Você vai ter que ver 

A manhã renascer 

a esbanjar poesia. 

Como vai se explicar 

Vendo o céu clarear, de repente, 

Impunemente? 

Como vai abafar 



Nosso coro a cantar, 

Na sua frente. 

Apesar de você 

Apesar de você 

Amanhã há de ser outro dia. 

Você vai se dar mal, etc. e tal, 

La, laiá, la laiá, la laia 

Para Clara Nunes, ter gravado uma música que foi censurada acabou 

representando bem mais do que a obrigação de retirá-la do LP. A cantora foi convidada, 

para não dizer intimada, a cantar o Hino das Olimpíadas do Exército, como forma de 

retratar-se diante do regime. De acordo com Fernandes: 

 

Clara estava encalacrada. Foi acusada de subversiva. O presidente da 

Odeon, Henry Jessen, que era advogado, foi intimado a dar 

explicações sobre a moça. Fez um acordo com os militares do exército 

para pôr fim ao mal entendido e provar que Clara era apenas uma 

cantora sem qualquer intenção ou ligação político-partidária. Jessen 

era um homem muito poderoso, uma espécie de líder e representante 

de todas as gravadoras, e mantinha um ótimo relacionamento com os 

militares. Não queria ficar mal com eles. Clara foi chamada por 

Jessen: “ô Clara, eles estão achando que você faz parte do movimento, 

porque você gravou ‘Apesar de você’. Não quero problemas. Vamos 

reverter a situação e mostrar que não temos nada a ver com essa gente. 

Fiz um acordo com eles e você vai gravar o “Hino das Olimpíadas do 

Exército”. Além disso, irá participar das olimpíadas em Belo 

Horizonte cantando essa música em um show. [...] Desabava sobre 

Clara o mesmo que aconteceria com Elis Regina em 1972, um ano 

depois, quando o exército comemoraria os sesquicentenário da 

independência. Elis foi convocada pelos militares para cantar o hino 

nacional em uma olimpíada, realizada na Semana da Pátria. Tudo por 

que declarou durante viagem à Holanda que o Brasil era governado 

por “gorilas”. Para retornar ao país tinha de aceitar o convite. A 

história funcionava assim. Os artistas eram pegos pelo governo sob 

ameaças. Ou iriam ou sofreriam sérias consequências, como a prisão, 

por exemplo. Clara foi, Elis também.
94

 

 

Wagner Fernandes fala que Clara gravou essa música de maneira ingênua, sem atentar 

para seu conteúdo político, porque houvera simplesmente “adorado a música”. No entanto, em 

nossa leitura, não arriscaríamos um juízo tão rápido quanto este.  Acredito não ser possível 

mensurar até que ponto a intérprete deu voz a essa música por motivações de ordem puramente 

estéticas, ou se, em seu íntimo, já entendia e compactuava da mensagem ali implícita. Para 

Chico, ao referir-se à parceira de trabalho, de arte, de lutas ideológicas, afirmou que ela teve 

uma “atuação forte”, apesar da dificuldade de se falar em “consciência política” naquela época: 
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Ela teve uma atuação forte. No fim dos anos 1970, começamos a 

organizar shows com vários objetivos: legalização da UNE, 

organização do fundo de greve. [...] os músicos eram muito solicitados 

e a Clara estava sempre lá, participando de tudo conosco. Não sei até 

que ponto havia essa consciência política nela, ou se foi adquirida ao 

longo do tempo. Falar de consciência política nos anos 1970 era  

diferente, pois a informação era muito precária por causa do medo, 

havia censura, era um regime militar fechado.
95

 

 

Longe de pretendermos estabelecer qualquer verdade sobre esse problema, nos interessa 

muito mais relativizar qualquer rigidez, seja de natureza teórica ou empírica, a fim de 

promover um jogo de interações no qual situaremos a obra de arte que representa o 

conjunto da produção cultural de Claridade em relação às apostas político-intelectuais 

de uma geração que tinha alguns projetos e sonhos para o Brasil que vivemos 

atualmente. Uma mensagem de esperança para os dias de hoje, um clamor por justiça, 

liberdade e vida e que, exatamente por essa dimensão ética, pretende aqui ser pensado 

como modelo de experiência para a ciência sociológica.  Esta, tal como as demais 

ciências ditas humanas, pela maior parte de sua história, constituiu-se e afirmou-se 

como “ciência pura”, ao mesmo tempo objetiva, isenta e imparcial renegando, portanto, 

o subjetivismo, a afetividade e o engajamento ao que é da ordem do não científico como 

aquilo que se constitui como o que foi por muitas vezes em muitas imagens e metáforas 

sugestivamente entendido como seu oposto: a arte.
96

  

Segundo Ilya Prigogine, precisamos de uma nova metáfora para pensar o 

universo, para pensar a ciência, para substituir o relógio, símbolo do mecânico, que se 

constitui na metáfora clássica da ciência. O autor nos convida a incorporar a arte como 

metáfora para a inspiração de um fazer científico mais aberto à inventividade, 

criatividade e ao engajamento: 

 

O mundo era visto como um autômato regido por leis deterministas. 

[...] Dentro dessa concepção, a noção de valor não tem nenhum 

sentido. Esse sentido só é possível na concepção de um universo em 

construção que engloba as noções de novidade e criatividade. [...] O 

símbolo de um universo assemelhado a um autômato era o de um 

relógio. O universo como o vemos hoje, com suas instabilidades, 

flutuações, criatividades, seu símbolo seria o de uma obra de arte. 

Passar do relógio à obra de arte, que coisa magnífica.
97
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Nosso entendimento é de que o discurso científico necessita debruçar-se sobre o 

discurso artístico, no sentido de ampliar os horizontes cognitivos e também de método, 

das possibilidades de construção da narrativa da ciência. Isso se apresenta também 

como imperativo epistemológico de um novo fazer científico, preparado para lidar com 

a novidade, com devires múltiplos, agenciando processos rizomáticos
98

 de resistência e 

não conformismo intelectual. Para Morin, o conformismo intelectual, verdadeiro câncer 

na ciência, é uma conseqüência da operacionalidade do “velho paradigma”
99

, que, a 

partir de um princípio determinístico e monolítico, opera um Imprinting, uma marca 

indelével, de normalização no seio da própria ciência, que desestimula a produção do 

novo e favorece o conformismo com o que já está feito. De acordo com Morin, 

 

O poder imperativo/proibitivo conjunto dos paradigmas, crenças 

oficiais, doutrinas reinantes, verdades estabelecidas, determina os 

estereótipos cognitivos, preconceitos, crenças estúpidas não 

contestadas absurdos triunfantes, rejeições de evidências em nome da 

evidência, e faz reinar, sob todos os céus, os conformismos cognitivos 

e intelectuais. Todas as determinações propriamente sociais, 

econômicas, políticas (poder, hierarquia, divisão em classes, 

especialização e, nos tempos modernos, tecnoburocratização do 

trabalho) e todas as determinações propriamente culturais-noológicas 

convergem e se sinergizam para aprisionar o conhecimento em um 

multideterminismo de imperativos, normas, proibições, rigidez, 

bloqueios. Há, assim, sob o conformismo cognitivo, muito mais do 

que conformismo. Há um imprinting cultural, matriz que estrutura o 

conformismo, e há uma normalização que o impõe.
100

 

 

Para tanto trazemos um dos mais caros princípios das ciências da complexidade 

para nortear o centro da nossa reflexão: a questão da politização do pensamento que, 

aliada à inventividade e à criatividade, constituem-se como bons motivos para 

incentivar essa discussão, uma vez que hoje, mais do que nunca, graças às 

possibilidades de manipulação perversa do conhecimento a partir da tecnociência, se 

coloca a questão da responsabilidade histórica de produção do saber. Precisamos de 

uma ciência do pensar bem, uma vez que tenhamos clareza de que: 
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A aquisição de uma informação, a descoberta de um saber, a invenção 

de uma ideia, podem modificar uma cultura, transformar uma 

sociedade, mudar o curso da história. A teoria física do átomo, 

elaborada com a finalidade de conhecimento puramente 

desinteressado, conduziu a Hiroshima, Nagasaki e às centrais 

nucleares. [...] o conhecimento é poder e da poder.
101

 
 

  Longe de almejarmos a construção de um conhecimento científico puro
102

, 

porque separado de outras formas de conhecimento, preferimos apostar num saber 

híbrido, que opere simultaneamente, apropriando-se dos discursos científicos e artísticos 

e busque, neste último, talvez a grande lição que a ciência possa aprender nesse começo 

de novo milênio: a capacidade de voltar a acreditar no futuro de maneira otimista, 

recuperar o desejo de melhorar o mundo engajando-se nos mais variados projetos de 

cunho artístico, social, acadêmico, ecológico.  

Precisamos recuperar a escrita apaixonada que visa provocar a afetação
103

 e, por 

consequência, o engajamento, do indivíduo e do discurso num projeto de mundo. Isso 

tendo em vista a necessidade de renovação do discurso da ciência que, ao longo do 

século XX, acabou perdendo a capacidade de produzir utopias otimistas e se vê hoje 

confrontada com os espectros da catástrofe climática, da guerra nuclear e da 

generalização da violência, e pressionada, portanto, a dar respostas satisfatórias para os 

imperativos civilizacionais do novo milênio. Como sugere Edgar Morin, precisamos de 

uma reforma no pensamento que nos levaria a:  

 

Um modo de pensamento que permite compreender os problemas 

planetários e tomar consciência das necessidades políticas, sociais 

éticas; isso é ainda mais importante na medida em que o papel da 

consciência humana é agora primordial para a salvação do planeta.
104

 
 

     Em outras palavras, a ciência precisa produzir discursos que provoquem a 

reflexão sobre os males da xenofobia, da violência, da corrupção, das desigualdades não 

só entre os homens, como entre estes e as demais espécies vivas do planeta. E a ciência 

sociológica talvez tenha, na medida em que se pretende ser por excelência a ciência do 

social, essa obrigação como imperativo maior que para qualquer outro saber. Uma tarefa 
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possível para uma sociologia do complexo que contemple a relação do biográfico-

antropológico (microscópico), com o todo social (telescópico) e chegue, enfim, nesta 

articulação histórica de um fragmento totalizante da cultura (macroscópico).
105

 

 Nessa empreitada, a obra de Clara será entendida como um sistema
106

 de 

ideias e valores que busca dar um sentido a uma época, bem como exercer intervenção 

social sobre ela e sua posteridade. Intervenção esta que é uma mensagem musicada que 

tem entre seus objetivos poéticos, lúdicos, midiáticos e capitalísticos, o projeto maior de 

educar uma nação oprimida politicamente pela ditadura e que passava por um processo 

de alienação cidadã por meio do index cultural e educacional representados pela censura 

verbal e simbólica e pela violência física e psíquica. Mas essa nação resistia a partir de 

ideias cantadas, às vezes de forma metaforicamente enigmática ou às vezes como cantos 

de clamor e protesto, do passado longínquo ou recente, ou mesmo que apresentado em 

formato de uma ufania lusófona, que, aos censores da ditadura, pode ter passado em 

termos de sonhos de grandeza imperialista, como foi o caso com Fado Tropical, 

também de Chico Buarque
107

: 

 

Oh! musa do meu fado 

Oh! minha mãe gentil 

Te deixo consternado, no primeiro abril 

Oh! não sê tão ingrata, não esqueça de 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. 

Com avencas na caatinga, alecrins no carnaval, licores 

na moringa, um vinho tropical. 
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E a linda mulata, com rendas do Além-Tejo, de quem 

numa bravata arrebatou um beijo. 

Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai 

tornar-se um imenso Portugal. 

Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, 

sardinhas, mandioca, num suave azulejo. 

O rio Amazonas, que corre Trás-os-Montes, e numa 

pororoca, desagua no tejo. 

Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai 

tornar-se um imenso Portugal. 

Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai 

tornar-se um imenso Portugal. 
  

  Esta canção, presente no álbum As forças da natureza, de 1977, nos levou a 

considerar a metáfora de “tornar-se imenso Portugal” como uma velada referência à 

“Revolução dos Cravos” (1974), que derrubou décadas de ditadura salazarista naquele 

país. Portanto, para “esta terra cumprir seu ideal e tornar-se imenso Portugal”, era 

necessário se derrubar a ditadura. E, se assumirmos como válida a hipótese de 

Fernandes de que de fato Clara gravou Apesar de você inocente do conteúdo político da 

canção, ainda em 1971, o mesmo certamente não pode ser dito de Fado Tropical, já em 

1977. Casada com Paulo Cesar Pinheiro desde 1975, Clara Nunes vinha aprofundando o 

conteúdo político-ideológico de sua arte. De acordo com o poeta, em entrevista a mim 

concedida, de fato a artista Clara Nunes,  em fins de anos 1970, já consagrada, estava 

ciente de que seu lugar social de artista de massas, de alcance no grande público, lhe 

permitia exercer, de um ponto de vista privilegiado, uma atitude militante, politizada, 

poetizante. Segundo Paulo César: 

 

Ela foi uma militante, ela foi uma pessoa que se posicionou em 

diversos momentos. Ela procurava se posicionar, dar as opiniões dela, 

politicamente, então ela participava de shows políticos, ela participou 

de todos esses movimentos da época dela. Sempre botando a cara na 

frente, ela nunca se escondeu. E sempre teve suas opiniões, sempre 

disse [...] então ela foi uma lutadora por direitos, marcou o nome dela 

também por esse caminho, também nessa linha. Passou por diversos 

momentos, como foi o caso, só pra citar um exemplo, no show do 

Riocentro, onde houve a explosão e tudo, ela tava lá nesse dia. Então 

shows como esse ela participou em diversos momentos pelo Brasil 

afora. Nas primeiras eleições municipais. Então participando, como 

ela participou disso tudo, ela estava se posicionando como cidadã. 

Politicamente, lutando por direitos. (PINHEIRO, 2012). 

 

Dessa maneira, nos propomos a discutir o papel de Clara Nunes como porta-voz 

dos anseios de um grupo de intelectuais e artistas, bem como de cidadãos de todas as 

classes sociais, no sentido de cantar uma mensagem de liberdade na vida, ética na 



política brasileira, uma mensagem que acreditava na força das artes, da música e da 

dança muito especialmente, como instrumentos de intervenção social. Uma mensagem 

que se pretendia a própria síntese dos valores e ideais da cultura brasileira quando, em 

1971, começava sua trajetória de sucesso. Num mesmo movimento dialógico, Clara se 

moldava pelos valores da cultura popular (seja urbana ou rural, mas geralmente pobres) 

ao mesmo tempo que começava um processo pelo qual converteu-se em definidora ela 

própria, a partir de então, de novos valores e resignificações num processo dinâmico de 

apropriação das tradições, dessa mesma cultura
108

. Assim, Clara e seu produtor, 

Adelzon Alves, ainda em 1971, começaram investir na construção de uma arte, uma 

musicalidade, uma imagem, que estivesse ligada, de acordo com seu biógrafo, Wagner 

Fernandes, 

Ao resgate da cultura popular brasileira. Isso agradaria tanto às classes 

mais pobres, já que as canções assinadas por compositores populares 

falava-lhes ao coração, quanto à elite e os intelectuais, que viam em 

Clara mais uma aliada com voz ativa e tremendo potencial de 

resistência à enlatada música norte-americana que se disseminava nas 

rádios brasileiras. Clara agradava a pobres e ricos.109 
 

 Para nós, que não temos a pretensão de problematizar o enunciado “resgate da 

cultura popular brasileira”, algo que fazia sentido politicamente para os artistas dessa 

época mais que para mim, do ponto de vista epistemológico, é bem problemático. Mas 

fica de uma citação como essa a necessidade de se discutir a problemática do 

engajamento dos discursos científicos em projetos de melhoramento do mundo, uma 

vez que vivemos num tempo onde nossas decisões podem definir uma hecatombe 

ecológica nos próximos anos. Para Vandana Shiva: 

 

Estima-se que cerca de 48% das espécies vegetais do mundo vivem 

dentro ou em torno de áreas florestais e que mais de 90 de seu habitat 

será destruído nos próximos vinte anos, levando a extinção de 

aproximadamente um quarto das espécies. Wilson (1988) estimou que 

o índice atual de extinção é de mil espécies por ano. Na década de 90 

esperava-se que esse número crescesse para dez mil espécies por ano 

(uma espécie por hora). Nos 30 anos seguintes um milhão de espécies 

seriam varridas da face da terra.
110
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  Natureza essa que, apesar de essencializada, não problematizada (trata-se de 

arte, música, não ciência acadêmica), foi inúmeras vezes exaltada na obra de Clara 

Nunes. Chegando ao ponto de batizar o álbum de 1977 como As forças da natureza, LP 

cuja canção carro-chefe, de mesmo título, composição de João Nogueira, é uma ode à 

natureza selvagem, digamos assim. Tal composição, que desde a letra até os arranjos 

musicais e vocais introduzidos pela intérprete, uma verdadeira pérola do samba, adquire 

um aspecto um tanto quanto utópico, uma crítica da ciência que mercantiliza não só a 

arte como, acima de tudo, a natureza, que pode não reagir, mas se vinga. Como diz o 

ditado popular: 

Quando o Sol 

Se derramar em toda sua essência 

Desafiando o poder da ciência 

Pra combater o mal 

E o mar 

Com suas águas bravias 

Levar consigo o pó dos nossos dias 

Vai ser um bom sinal 

Os palácios vão desabar 

Sob a força de um temporal 

E os ventos vão sufocar o barulho infernal 

Os homens vão se rebelar 

Dessa farsa descomunal 

Vai voltar tudo ao seu lugar 

Afinal 

Vai resplandecer 

Uma chuva de prata do céu vai descer, la la la 

O esplendor da mata vai renascer 

E o ar de novo vai ser natural 

Vai florir 

Cada grande cidade o mato vai cobrir, ô, ô 

Das ruínas um novo povo vai surgir 

E vai cantar afinal 

As pragas e as ervas daninhas 

As armas e os homens de mal 

Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval (2X) 

 Ai quem dera saudosos João e Clara, quem dera “as pragas e as ervas 

daninhas, as armas e os homens de mal, desaparecessem nas cinzas de um carnaval”. 

Como bem sabemos, eles o sabiam muito bem também, não é o suficiente para a 

realização dos sonhos, dos projetos, esperar que eles deem certo por si mesmos. É 

preciso perseguir os ideais. E para nós cientistas sociais talvez esses possam ser alguns 

dos ensinamentos possíveis de serem aprendidos ao operar-se na interface ciência e arte: 

a necessidade do engajamento e a recuperação da linguagem do poético para a narrativa 



da ciência sociológica, o que significa reabilitar no “altar da ciência” signos e símbolos 

que historicamente foram postos fora dela, da ciência. É esse o caminho de método 

então que propomos, pensar as articulações sistêmicas entre a trajetória individual de 

uma artista que fez história, com os mundos sociais que a cercavam, constituíam, 

determinavam.
111

  

Conscientes do terreno epistemologicamente movediço sobre o qual nos 

movemos nessa empreitada, é que recorremos ao maior número possível de 

instrumentos para compreender a problemática colocada. Entendendo a limitação da 

narrativa tradicional da ciência, é que nos propomos incorporar as metáforas, a intuição, 

a afetividade, entre outros instrumentos cognitivos clássicos ou não da produção textual 

da ciência, como artefatos metodológicos para a produção da grande narrativa da vida e 

da sociedade, à qual nos propomos neste texto. Para tanto, acompanhando Joel de 

Rosnay: 

Esta forma particular de diálogo implica necessariamente [...] uma 

nova linguagem de comunicação. A transmissão do conhecimento 

puro, em embrulhos bem atados, efectua-se razoavelmente bem 

através do ensino analítico tradicional. Mas é preciso também evocar, 

retraduzir as relações entre as disciplinas, o movimento, a 

complexidade e a interdependência. É preciso dirigirmo-nos à 

intuição, ao pensamento criador (e, por que não?) ao subjetivo. Assim, 

a par do discurso tradicional, ao lado da explicação verbal, acredito na 

virtude dos esquemas, dos quadros, dos modelos, das analogias, das 

metáforas. E, todavia, todos sabem que os esquemas são “sempre 

falsos” as generalizações “apressadas” os modelos “simplistas”, as 

metáforas “fáceis” e as analogias “perigosas”. Mas, para que possam 

ser comunicadas ideias e reflexões sobre domínios tão diversos, tenho 

de recorrer a todo arsenal à minha disposição. E, principalmente, 

contar com os leitores para colocar, nos passos mais delicados, as 

“guardas do pensamento”.
112

 

 

Assim, consideramos a necessidade de ampliação dos horizontes de método 

da narrativa da ciência, incorporando a linguagem da poesia e das artes como novo 

imperativo epistemológico do ato de conhecer, da pesquisa em ciências humanas, um 

ato cognitivo que significa operar na simetria entre as duas culturas (a científica e a 
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artística, no caso em questão), por tanto tempo entendidas separadamente como dois 

atos distintos e, acima de tudo, antagônicos do processo de decodificação do mundo. 

Denúncia feita pelo paradigma da complexidade que busca, por meio de uma ética da 

religação dos saberes, promover o diálogo entre as chamadas “duas culturas”
113

. Como 

constatou Morin, ao levantar o histórico da questão:  

 

Em nossas sociedades contemporâneas ocidentais operou-se uma 

disjunção entre os estados da prosa e da poesia. Houve duas rupturas. 

A primeira ocorreu a partir da Renascença, quando se desenvolveu 

uma poesia cada vez mais profana. Ocorreu, igualmente, a partir do 

século XVII, uma outra dissociação entre uma cultura dita científica e 

técnica e uma cultura humanista, literária, incluindo a poesia. Foi a 

partir dessas dissociações que a poesia autonomizou-se e tornou-se 

estritamente poesia. Separou-se da ciência, da técnica e, 

evidentemente, separou-se da prosa. [...] Em nossa cultura ocidental, 

tanto a poesia quanto a cultura humanista foram relegadas. Relegadas 

no lazer e no divertimento [...] transformaram-se, de algum modo, 

num elemento inferiorizado em relação a prosa da vida.
114

 

 

 Como a sociologia, as demais “ciências sociais”, em sua marcha rumo à 

cientificidade durante os séculos XIX e XX, reivindicaram o status da cultura científica 

em detrimento da cultura humanística, comprometendo assim seu desenvolvimento 

como saber para a vida na medida em que opera separando da totalidade complexa da 

compreensão dos homens o seu “segundo estado” (o poético), o estado de êxtase quase 

hipnótico proporcionado apenas pelas experiências da vivência poética. Nesse sentido, 

os artistas, os poetas estariam anos-luz à frente dos cientistas sociais, pois longe de 

comemorar a disjunção como mérito, eles a demolem diante das necessidades de 

expressão política e ética de uma estética da existência, da qual nomes como Clara 

Nunes podem ser tidos como verdadeiras expressões. Segundo Morin: “O estado 

poético pode ser produzido pela dança, pelo canto, pelo culto, pelas cerimônias e, 

evidentemente, pelo poema.”
115

  

 Certamente a obra de Clara Nunes ganhou muito esteticamente e, eu diria 

também, epistemologicamente – na medida em que se problematiza e amplia a própria 

noção de arte da intérprete –, com seu casamento com Paulo Cesar Pinheiro, já 
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reconhecido naqueles tempos como grande nome da poesia e composição no Brasil
116

. 

Nas palavras de inúmeros depoentes: foi a “união da música com a poesia”, e o 

resultado foi o aprofundamento, gradual, porém constante, dos horizontes políticos da 

obra de Clara Nunes.  Foi graças a Paulo que clara pôde conhecer pessoalmente, apesar 

de já o gravar desde os anos 60, nomes como Chico Buarque, amigo pessoal do poeta de 

tempos da adolescência. Foi quando Clara começou, ao menos de maneira totalmente 

consciente de seu engajamento, de estar produzindo uma arte engajada, a “gravar letras 

de duplo sentido”: 

 

Eu quando me casei com ela eu já era uma pessoa conhecida 

exatamente por esses caminhos. Eu comecei a compor e aparecer num 

ano emblemático que foi 1968, fiz diversas músicas e diversos shows 

que foram perseguidos inclusive. Então eu tinha uma posição bem 

clara nessa relação política brasileira. Foi exatamente nesse momento 

que nos conhecemos, namoramos e casamos. [...] Ela também tinha 

ideias semelhantes, mas não tinha ainda botado pra fora, ela tava 

buscando ainda um caminho, um lugar [...] e aí quando a gente se 

juntou foi um negócio que deu mais certo. Porque aí pessoas com as 

quais ela não andava, com quem ela não tinha relações, ela passou a 

ter amizade, como o caso de Chico Buarque, tudo por meu intermédio, 

pessoas com as quais eu tinha uma amizade grande, ideológica 

mesmo, então ela passou a fazer parte desse grupo de pensadores e 

artistas e começou a se desenvolver nesse sentido. Em pouco tempo 

ela entendeu tudo e começou a trabalhar caminhando por esse 

caminho, gravando coisas que pudessem ter um sentido duplo pra 

época, né, participando desses grandes eventos, porque na época se 

lutava por eleições diretas, se lutava pela quebra do regime militar, 

pela democracia que não existia e existiam shows, movimentos, shows 

de sindicatos de metalúrgicos, enfim, e ela começou a ser chamada pra 

esses eventos, inclusive pra viagens ao exterior, como ela fez muitas. 

Também fizeram abertura na cabeça dela pra outros países, outros 

regimes, como foi o caso de Angola, que na época que ela foi era um 

estado de guerrilha, pesado inclusive. Então ela começou a ler, coisa 

que não fazia, eu tinha uma estante muito grande, uma biblioteca 

muito grande, ela começou a ler e querer entender, foi se 

desenvolvendo nesse sentido, até atingir esse grau de entendimento 

maior de até liderar a coisa. Então os discos dela, além de ter tudo 

isso, esses gêneros brasileiros diversos, ela procurava nas letras dos 

compositores dizer o que ela queria também.
117

 

 

 Portanto, Clara, que vinha buscando um caminho ideológico. digamos assim, 

finalmente o encontrou na parceria intelectual, artística e afetiva, com Paulo Cesar Pinheiro. 

Alguns podem achar que foi um papel menor, menos importante, menos digno, pelo fato de ela 

não ter sido compositora ou instrumentista. No entanto, a grande contribuição de Clara era, na 
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escolha do repertório, dar voz a uma proposta estético-política coletiva, acima de tudo porque, 

como artista de massa já consolidada desde meados dos anos 1970, era, muitas vezes talvez, 

somente por meio de sua voz que o público travava contato com a obra de muitos dos mais 

importantes nomes da música brasileira de sua época
118

.  Nessa perspectiva, apesar do evidente 

e excessivo ufanismo, nos parece significativa a passagem que se segue, na qual o biógrafo tenta 

sintetizar um conjunto de qualidades que definiriam a cantora como uma sonhadora, usando sua 

arte, sua música como instrumento de transformação social. De acordo com Fernandes: 

 

Quando surgia nos bastidores, à frente das câmeras de TV ou sob os 

holofotes no palco, não havia quem não se impressionasse com ela. 

[...] Carregava uma espécie de imã no olhar. Transmitia verdade. Sua 

voz emocionava. Clara era uma explosão. A mídia rendeu-se a ela. A 

gravadora também. Alavancava o ibope, a venda de jornais, revistas, 

discos. Era uma artista que proporcionava retornos financeiros 

exorbitantes para as companhias. Clara foi a primeira cantora a 

romper com o estigma de que mulher não vendia disco. [...] Reunia 

muitas qualidades. A capacidade de lutar pelos seus ideais, de fazer 

valer seus direitos, é incontestável. Acreditava no amor, nos amigos, 

no seu canto como instrumento de conciliação, na sua arte como 

veículo de transformação social, traços de personalidade de uma 

sonhadora. Mas sonhava com tudo que podia ser aplicado de forma 

concreta. Não eram sonhos do plano do irrealizável, distante, [...] A 

voz tornou-se sua arma de batalha. Guerreava a cada dia, pois 

acreditava em uma sociedade mais justa, menos sectária, menos 

chocante.
119

 

 

O resultado foi que, com o tempo, passou a se impor. À medida que se 

politizava durante sua trajetória, usava o poder de ser quem era, ou seja, uma artista 

extremamente rentável, para negociar verdadeiras concessões ideológicas feitas pela 

gravadora, que acabou sendo obrigada em algumas situações a perder em censo 

estético-mercadológico em prol dos ideais que a cantora gradativamente consolidava: 

artista popular, identificada com as demandas político-sociais da nação. Ainda segundo 

Fernandes: 

Quando preparava o seu 12º LP, Clara tratou de batizá-lo Esperança e 

sugeriu que as fotos fossem feitas ao lado de crianças em uma 

comunidade no bairro da Saúde, zona portuária do Rio. Queria discutir 

e provocar reflexões com aquelas imagens que seriam convertidas em 

capas e em ilustrações do encarte do novo álbum. Era uma atitude 

sociopolítica. Ela começava a dar sinais de que queria se engajar em 

atos ou projetos daquela natureza. [...] O fotógrafo Wilton 

Montenegro, que, a partir desse trabalho, passou a ser o principal 

responsável pelas fotos de divulgação e de capas dos LPs de Clara, 

recorda emocionado: “A gravadora não queria a foto da capa do 

Esperança. Os diretores desejavam a foto que saiu atrás, achavam que 
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ela estava mais bonita. Queriam que o público consumisse aquela 

imagem. A Clara tinha consciência disso e queria ir mais longe. Ela 

argumentou que naquele disco, naquela foto, é que acontecia tudo em 

que ela acreditava. De fato, ela não está tão bonita, aparecem as 

olheiras provocadas pelo tipo de luz que estava a pino. Ela pediu 

enfaticamente, que não mexessem, quase uma ordem: “não quero que 

retoquem. Deixem as olheiras. E essas crianças são o futuro, eu 

acredito nelas, é por causa delas que eu canto. Eles são a esperança. 

Aliás, esse é que deve ser o nome do disco”. Os diretores contra-

argumentaram, mas ela foi firme: “Eu quero essa foto na capa”. Clara 

não brigava, não discutia, raras vezes fez isso. Ela nunca me impôs 

nada, sempre me pediu permissão para fazer qualquer foto, sempre foi 

de uma delicadeza extrema. Mas naquele dia fez valer sua 

autoridade.”
120

 

 

Figura 12 - Capa do LP Esperança (1979) 

 
De fato, o LP Esperança foi um marco na carreira de Clara Nunes. Embora 

não tenha sido o LP que mais vendeu, foi certamente um dos mais politizados, um dos 

mais preocupados com as questões culturais que afligiam um país politicamente 

oprimido e socialmente desigual. Neste trabalho Clara deu voz, deu vida a duas músicas 

do compositor, cantor e amigo pessoal Antônio Candeia, um dos mais engajados 

sambistas da Portela. Minha gente do morro e Ê favela são duas pérolas do samba que 

não se contentam em nos extasiar com suas belas melodias. Suas letras são repositórias 

de profunda insatisfação com a realidade social de exclusão e miséria que assolava um 
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número tão grande de brasileiros, chamando a atenção para “a situação de abandono em 

que viviam as comunidades pobres dos morros e das favelas. ‘Minha gente do morro’ é 

um verdadeiro desabafo em poesia”
121

: 

 

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 a cantar.
122

  

 Talvez seja esta a primeira grande lição que uma artista como Clara poderia 

dar aos cientistas sociais: a esperança num mundo novo, mais justo, menos desigual e, 

portanto, menos violento. Um mundo que está prenhe de possibilidades de ser gerado, 

no constante vir a ser que caracteriza a própria condição da vida e do cosmos. Lição esta 

que seria condição imperativa para o discurso intelectual no século XXI, ou seja, o fato 

de não podermos fugir da condição política do ato de produção do saber, ter a clareza de 

perceber que tudo que é veiculado enquanto discurso científico adquire status de 

confiabilidade e credibilidade, e que ter uma responsabilidade
123

 eco-sociopolítica 

efetiva no uso dos discursos acadêmicos e nos posicionamentos públicos é um grande 

passo rumo a uma ciência politizada porque, também, poetizada. De acordo com Ilyia 

Prigogine: 

Creio, então, que é necessário pouco a pouco, chegar a uma sociologia 

e uma política “científicas” que incorporariam, qualitativamente, as 

noções de criatividade, instabilidade, bifurcação... Sei que o termo 
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“política cientifica” encontra-se fortemente desvalorizado, pois é 

comumente associado ao marxismo clássico. Hoje em dia, ter um 

pensamento político ‘científico’ seria levar simultaneamente em 

consideração as conexões e relações múltiplas entre as coisas, entre os 

homens. [...] Combater as desigualdades, privilegiar uma visão 

multicultural, favorecer a participação de todos na cultura, facilitar o 

contato de cada um com a natureza. Em todo caso, o que é certo, hoje, 

é a necessidade de uma mensagem política de religação, de 

solidariedade entre os homens entre si e com a natureza.
124

 

 

 Tal como já sugerido aqui algumas vezes, a poesia representa um campo 

privilegiado para ser o ponto de convergência de uma ciência para a vida, que se 

conecta com as mais variadas artes num esforço de criação de uma nova narrativa 

científica que exerça um papel de diferencial no momento histórico em que hoje 

vivemos. Para Morin, “o poeta tem uma competência total, multidimensional, que 

concerne à humanidade e à política”
125

.  

Em outras palavras, é necessário que ampliemos os horizontes cognitivos da 

narrativa da ciência indo buscar na arte os dispositivos para isso. O caminho está aberto, 

basta que ousemos transpor os estreitos limites da concepção científica em voga a partir 

de um paradigma cartesiano e experimentemos as possibilidades múltiplas de 

compreensão que se apresentam a partir de um paradigma complexo, que não opere 

mais não disjunção, e sim na religação. Para Nietzsche, os ganhos epistemológicos e de 

método da incorporação do ponto de vista do artista na produção narrativa da ciência 

são enormes: 

 

Os artistas que se aplicam em suma continuamente a fazer 

semelhantes invenções. Afastar-se dos objetos até fazer desaparecer 

um bom número dos seus pormenores e obrigar o olhar a acrescentar-

lhe outros para que se possa ainda vê-los; contemplá-los de um ângulo 

de maneira a descobrir apenas uma parte; olhá-los através de vidros 

coloridos ou à luz do poente; dar-lhes uma superfície, uma pele, que 

não seja completamente transparente; tudo isso nos é necessário 

aprender dos artistas e, quanto ao resto, ser mais sábios do que eles. 

Porque sua força sutil se detém geralmente no ponto onde acaba a arte 

e começa a vida.
126

 

 

  Para que cheguemos a esse patamar de exercício epistemológico é 

fundamental que tenhamos a clareza de que o ato de conhecer não deve se separar de 

uma atitude ética diante do fenômeno a que se presta conhecer, condição de 

possibilidade do exercício de uma cidadania moderna. Seguindo Morin: “minha ética é 
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indissociável do conhecimento complexo e leva, por um lado, à tolerância, por outro, à 

compreensão”
127

. 

Baseado nos princípios de uma tal ética que nos debruçamos para  tentar 

entender não só o fenômeno artístico, fonográfico, midiático que foi Clara Nunes, como 

também sua pessoa, o ser humano  que buscava o engajamento político como estratégia 

de renovação de sua arte, como porta-voz dos anseios da grande massa popular, 

cantando seus dilemas, suas alegrias e tristezas, bem como suas ideias e seus mitos. 

Portanto, não buscamos neste ensaio essencializar uma personalidade iluminada em 

Clara Nunes como uma pessoa que sempre esteve consciente e certa sobre a importância 

de tudo o que aqui propomos como tese a respeito de sua história. Muito pelo contrário: 

visamos perceber como na dinâmica de sua trajetória ela foi sendo mesmo transformada 

pelas ideias que cantava. O fato é que, em começos de 1980, já era muito clara sua 

atitude altamente politizada, um nível de engajamento que não se restringia mais apenas 

aos palcos. Agora, ganhava literalmente as ruas não só do Brasil, como do mundo. E 

não de qualquer lugar do mundo. Falo, muito especialmente, de lugares pobres. A 

cantora esteve em Djbuti, Costa do Marfim e Cuba, por exemplo. Clara, junto com 

vários artistas brasileiros, foi parar em Angola a fim de militar por um mundo melhor. 

 

Clara voltou daquela viagem no dia 18 de maio [de 1980], felicíssima, 

radiante. Durante 15 dias, esteve ao lado dos mais importantes nomes 

da música brasileira e dentro de um contexto político que começava a 

se inteirar. Ficou impressionada com aquilo que testemunhara em 

Angola. Diante da situação de abertura do país, da convivência com 

Chico, cuja política corria no sangue, ela passou a participar 

ativamente dos movimentos com a finalidade de discutir o tema. Os 

shows não deixavam de ser uma forma de protesto. O fato é que Clara 

estava completamente influenciada por esses episódios. Começou a 

falar de política, discutir o tema de forma veemente, até em 

entrevistas. Em junho entrou em estúdio para gravar Brasil mestiço.
128

  

 

 O amadurecimento artístico e político de Clara lhe conduziram ao auge 

com o álbum Brasil Mestiço (1980), onde aparece de forma plenamente amadurecida a 

proposta da artista já esboçada em diversos trabalhos anteriores. A cantora transita das 

marchas de carnaval pelo afro-brasileiro, incluindo os sincretismos afro-cristãos, 

passando pelo seu já consagrado repertório do samba, retrato fiel da realidade de 

exclusão sociopolítica do Rio e de São Paulo e chegando, por fim, ao forró, expressão 

musical típica do Nordeste brasileiro e tantas vezes esquecida, escamoteada por muitos 
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artistas que se pretendem nacionais, mas que na verdade só cantam os temas do Sudeste. 

O fato de ter sua origem em Paraopebas, município pequeno e pobre da região de Minas 

onde o Sudeste se parece com o Nordeste em termos de clima e pobreza, pode ter 

contribuído decisivamente para o fato de Clara ter valorizado o forró na sua proposta 

artística. Ela, pessoalmente, já havia passado por situações similares às que cantava, 

como certamente é o caso com Pau-de-arara, do mestre do forró e do baião Luiz 

Gonzaga (1912-1989), presente no álbum Alvorecer, 1974: 

Quando eu vim do sertão, seu moço 

Do meu bodocó 

Meu malote era um saco 

E o cadeado era o nó 

Só trazia a coragem e a cara 

Viajando num pau-de-arara 

Eu penei, mas aqui cheguei (2x) 

Trouxe o triângulo 

Trouxe o gonguê 

Trouxe o zabumba 

Dentro do matulê 

Xote, maracatu e baião 

Tudo isso eu trouxe no meu matulão
129

 

Talvez a cantora pudesse ver numa letra como essa um drama de seu próprio 

passado quando teve que deixar o interior de Minas Gerais com apenas 15 anos rumo à 

capital mineira, sem dinheiro e sem amigos importantes, para recomeçar a vida. O que 

fica claro é que ela amava esse ritmo, essa música, essa proposta, esse tema, já que 

desde 1972, com o álbum Clara, Clarice, Clara ela nos mostrou isso gravando Último 

pau de arara, de Venâncio, Corumba e J. Guimarães.  Esta canção, profundamente 

sentimental, retrata a história de um povo pobre, que vive com pouco, mas que almeja 

um futuro melhor, se não pra si mesmos ao menos para os filhos, a nova geração que 

pode vir a ser agraciada com tudo aquilo que lhes falta no presente. Pois a pior privação 

não é só a da pobreza material, existe também a falta de instrução, o alimento do 

espírito cognoscente, uma luta empreendida por muitos brasileiros, muito especialmente 

no Nordeste, até hoje: 
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A vida aqui só é ruim,quando não chove no chão 

Se chover dá de tudo,fartura tem de porção 

Tomara que chova logo, tomara meu Deus tomara 

Só deixo meu cariri no ultimo pau de arara 

Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e osso 

E poder por um chocalho pendurado no pescoço 

Vou ficando por aqui que Deus no céu me ajuda 

Quem foge da terra natal em outro canto não para 

 

Carangueijo sá,olhe gordo guaiamum 

Quem quise comprar á mim 

Cada corda de 10 eu dou mais 1 

Eu dou mais um,eu dou mais um, cada corda de 10 eu dou mais 1 

Carangueijo Sá (2x),apanho ele na lama e trago no meu caçoá 

Eu perdi a mocidade  cos pé sujo de lama 

Eu fiquei analfabeto mas meus fio criou fama 

Pelo gosto do menino,pelo gosto da mulé eu já ia descansar 

Não sujava mais os pé,os bichinho tão criado satisfiz o meu desejo  

Eu podia descansar, mas continuo vendendo carangueijo 

Carangueijo sá(2x),apanho ele na lama e trago no meu caçoá 

Tem carangueijo tem gordo e guaiamum 

Cada corda de 10 eu dou mais 1 

Eu dou mais eu dou mais um cada corda de 10 

Eu dou mais 1 

Carangueijo Sá (2x) apanho ele na lama e trago no meu caçoá.130
 

  

Ao não só cantar, como gravar no seu disco uma música como essa Clara 

demonstra não só carinho e solidariedade com a condição do pobre, do retirante, sem 

instrução. Ela demonstra um verdadeiro respeito às tradições “culturais populares”,  

convida o sertanejo, o ribeirinho, a exprimir-se na sua simplicidade, sem nenhum 

requinte nem sofisticação, linguagem essa completamente estranha às populações que se 

pretende tocar o coração.  

Mais além ainda, ela destrói qualquer possibilidade de hierarquia a separar em 

importância músicas que falem do samba, da bossa nova ou dos cantos afro em relação 

a essa musicalidade mais nordestina, representada pelo forró e pelo baião. Operando, 

mais uma ver portanto, na simetria das duas culturas, Clara não desvaloriza os saberes 

da tradição frente às ideologias políticas, intelectuais, com as quais travou contato no 

decorrer de sua trajetória. Muito pelo contrário, ela buscou combiná-las, valorizando-as. 

Nesse sentido entendemos Clara como uma “intelectual da tradição”, ou seja,  uma 

pessoa que não obteve uma formação escolar profunda, regular, mas que se instruiu de 

forma autodidata a partir das experiências da vida, da natureza, da sociedade 

circundante. Seguindo a compreensão de Maria da Conceição Almeida: 
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Os saberes científicos são uma maneira de explicar o mundo, mas 

existem outras produções de conhecimento, outras formas de saber e 

conhecer que se perdem no tempo e no anonimato porque não 

encontram espaço nem oportunidade de expressão. [...] Sem acesso a 

cultura científica formalizada pela escola, os intelectuais da tradição 

tem, ao longo do tempo, sistematizado conhecimentos que permitem 

transformar o meio natural, de adverso, em aliado da sobrevivência 

[...] A descoberta constante da multifuncionalidade de cada elemento 

da natureza; a percepção da dimensão relacional entre fenômenos 

físicos e os ciclos de vida e morte; a constatação do parasitismo e 

dependência entre espécies vivas e matérias inorgânicas, entre outras 

construções intelectuais, servem de base para a sistematização de um 

saber experimental e, de modo mais alargado, para uma 

metacompreensão do mundo.
131

    

 

  Nessa perspectiva, como intelectual da tradição, é que entendemos a natureza 

da intervenção político-artística de Clara Nunes, buscando valorizar os saberes não 

contemplados pelo universo da ciência, universo este, para ela própria, uma experiência 

completamente estranha, já que ela não estudou para além do ensino fundamental. No 

entanto, isso não a impediu de ter um sentido agudo das demandas sociopolíticas do 

país, buscando, pela sua arte, pela sua dança e pela sua música, manifestar-se quanto à 

necessidade de um novo olhar sobre a cultura do povo, sobre sua sabedoria (o que 

implica, também, num novo olhar sobre o povo como um todo, necessariamente), como  

nos mostra Clara ao gravar Oricuri: segredos do sertanejo, de João do Vale e José 

Candido, no álbum, Esperança em 1979: 

 

Oricurí madurou 

E é sinal, que Arapuá já fez mel 

Catingueira fulorou lá no sertão 

Vai cair chuva a granel 

 

Arapuá esperando 

Oricurí madurecer 

Catingueira fulorando 

Sertanejo esperando chover 

 

Lá no sertão,quase ninguém tem estudo 

Um ou outro que lá aprendeu ler 

Mas tem homem capaz de fazer tudo, doutor! 

Que antecipa o que vai acontecer 

 

Catingueira fulora: vai chover 

Andorinha voou: vai ter verão 

Gavião se cantar: é estiada 

Vai haver boa safra no sertão 
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Se o galo cantar fora de hora:  

É mulher dando fora, pode crer 

Acauã se cantar perto de casa: 

É agouro,é alguém que vai morrer 

 

São segredos  

Que o sertanejo sabe 

E não teve o prazer 

De aprender ler 

 

Oricurí madurou 

E é sinal, que Arapuá já fez mel...
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Em 1980, saiu o álbum Brasil Mestiço, maior sucesso da história da carreira da 

cantora, que deu origem ao espetáculo sucesso de crítica e público, Clara Mestiça. 

Graças também à tremenda qualidade do trabalho, Clara foi finalmente coroada com o 

prêmio Roquete-Pinto, dedicado aos melhores da música brasileira. O prêmio significou 

também o reconhecimento por parte da crítica do caráter múltiplo, propriamente 

mestiço, da proposta musical de Clara. Finalmente colocada acima dos estigmas que 

tentaram aprisionar-lhe a um comportamento estético-existencial estanque, imóvel, 

Clara respondia com o dinamismo e criatividade, sempre em renovação e ampliação, 

abarcando os mais variados ritmos e musicalidades, sendo finalmente aclamada como 

grande nome da MPB: 

 

Brasil mestiço seria outra prova concreta do fenômeno que era Clara. 

Com o álbum ele ganhou mais um disco de ouro, o sétimo de sua 

carreira. Devido ao excelente trabalho foi aclamada por praticamente 

todos os veículos como a Melhor Cantora do Ano. Mais um prêmio, 

em especial, a comoveu: ela recebeu o tradicional Troféu Roquette-

Pinto como Personalidade do Ano na Música Popular Brasileira, por 

ter contribuído com seu trabalho para a valorização da MPB e por 

Brasil mestiço. O Prêmio, criado em 1950, como júri formado por 

críticos de música de São Paulo, era o único na época de grande 

significado para os artistas. Ganhar um Roquette-Pinto era pôr as 

mãos em uma espécie de Oscar da música brasileira, tamanho o 

prestígio. Mérito que poucos conseguiram alcançar. Na noite da 

entrega do troféu, transmitida pela TV Record, Clara agradeceu: “Vou 

confessar a vocês que estou realizando um sonho. Sempre que eu 

assistia ao Roquette-Pinto eu ficava pensando ‘ô meu Deus, será 

que um dia vou receber esse troféu?’ Todo troféu é muito 

importante na vida de um artista, mas o Roquette-Pinto é muito 

especial, porque além de sua tradição, a sua seriedade na escolha 

das pessoas... Isso é muito importante. E eu aqui representando a 

música popular brasileira. Eu estou muito feliz. Estou com um 

sonho realizado. E eu ofereço este troféu a todos os colegas, todas 
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as pessoas que lutam, que batalham pela música popular 

brasileira, os compositores enfim, os músicos”.
133

 

 

Afinal, o que seria da maravilhosa voz e grandiosa interpretação de Clara se 

não fossem os seus parceiros músicos e compositores? Ela, portanto, numa lição de 

humildade e espírito coletivo que observamos nos grandes sábios, sejam eles da ciência 

ou da tradição, rende homenagem no momento em que a recebe. Entre tantas e tão 

frutíferas parcerias, entre as quais contamos Bibi Ferreira, Paulo César Pinheiro, os já 

citados Candeia, Sivuca, Luiz Gonzaga, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, entre 

outros, destacamos, devido a limitações propriamente de espaço, discutir de forma mais 

contundente apenas sua relação com Chico Buarque, tal como já vem sendo feito neste 

texto também com Paulo César Pinheiro. Chico, em nosso entender, destaca-se como 

um dos maiores influenciadores da obra de Clara, muito especialmente nesse quesito do 

engajamento, de uma arte politicamente engajada.  

Um saber que preza pela crítica política e social sem esquecer a alegria, o bom 

humor e a irreverência que, combinados a uma musicalidade dançante, se materializam 

perfeitamente no retrato que Chico traçou de Clara como a Morena de Angola, aquela 

que por onde passa deixa seu encanto, sua alegria e beleza, mas que não se esquece dos 

afazeres da vida cotidiana de mulher do povo, não esquece de passar no quartel e, com 

uma sensualidade e aparente displicência, realizar sua afronta ao poder ditatorial 

agonizante mas ainda atuante. Esse é o caso de um dos maiores sucessos da carreira de 

Clara, Morena de Angola, que ainda tem a forte característica em filiar ideologicamente, 

de maneira indelével, compositor e intérprete na tradição marxista, colocando um pé 

firme na esquerda brasileira da época com os versos “Minha camarada do MPLA”. Em 

1980, não só o Brasil ainda era uma ditadura, em princípios de abertura é verdade, mas 

ainda uma ditadura, como o mundo vivia sob o espectro da “Cortina de Ferro”. Além 

disso, o MPLA (Movimento Pela Libertação de Angola), movimento responsável pela 

guerra de libertação de Angola do jugo colonial português, foi um dos beneficiados 

pelas inúmeras viagens de artistas brasileiros a Angola durante os anos 1970, a fim de 

cantar e arrecadar fundos para hospitais, orfanatos e assistencialismo social de toda 

ordem. Colocando dessa maneira Morena de Angola como talvez uma das mais 

significativas, porque politizada e poetizada, das canções do repertório imortalizado por 

Clara Nunes: 
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Morena de Angola 

Que leva o chocalho 

Amarrado na canela 

Será que ela mexe o chocalho 

Ou chocalho é que mexe com ela? 

Será que a morena cochila 

Escutando o cochicho do chocalho? 

Será que desperta gingando 

E já sai chocalhando pro trabalho? 

Será que ela tá na cozinha 

Guizando a galinha à cabidela? 

Será que esqueceu da galinha 

E ficou batucando na panela? 

Será que no meio da mata 

Na moita, morena ainda chocalha? 

Será que ela não fica afoita 

Pra dançar na chama da batalha? 

Morena de Angola que leva 

O chocalho amarrado na canela 

Passando pelo regimento ela faz requebrar a sentinela 

Será que quando vai pra cama 

Morena se esquece dos chocalhos? 

Será que namora fazendo bochincho 

Com seus penduricalhos? 

Será que ela tá caprichando 

No peixe que eu trouxe de benguela? 

Será que tá no remelexo 

E abandonou meu peixe na tigela? 

Será que quando fica choca 

Põe de quarentena o seu chocalho? 

Será que depois ela bota a canela no nicho do pirralho? 

Morela de Angola que leva o chocalho amarrado na canela 

Eu acho que deixei um cacho 

Do meu coração na catumbela 

Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela 

Morena, bichinha danada, minha camarada do MPLA 

Morena de Angola 

Que leva o chocalho 

Amarrado na canela 

Será que ela mexe o chocalho 

Ou chocalho é que mexe com ela?
134

 

Sendo este mais um ensinamento, uma atitude bem humorada diante das 

adversidades da vida, a manutenção da esperança em dias melhores, sempre trabalhando 
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pra fazer esses dias chegarem, fazendo a crítica social da realidade por meio da arte. E 

para os que acham que é um empreendimento arriscado, que a ciência pode se perder 

em campos outros e descaracterizar-se enquanto ciência, eu trago Gaston Bachelard 

para nos dizer que a ciência não é uma suma entidade sacrossanta. Como prática social, 

o fazer científico também tem sua dinâmica de historicidade, sujeita às inferências dos 

agentes sociais, os cientistas que formulam e reformulam constantemente os paradigmas 

que animam esse movimento dialógico constante. É fundamental incorporarmos a noção 

da fronteira, na ciência, não como um ponto de chegada, mas como ponto de partida, 

não como lugar onde termina o campo de atuação da ciência, mas como lugar híbrido de 

transição onde a ciência dialoga com outros saberes e alimenta-se de criatividade, 

variedade e novidade. Seguindo a compreensão de Bachelard: 

 

Somente a ciência se encontra habilitada a traçar as suas próprias 

fronteiras. Ora, para o espírito científico traçar claramente uma 

fronteira é já ultrapassá-la. A fronteira científica é menos um limite 

do que uma zona de pensamentos particularmente activos, um 

domínio de assimilação. [...] cientificamente a fronteira do 

conhecimento apenas parece marcar uma paragem momentânea do 

pensamento. Seria difícil traçá-la objectivamente. Parece que é mais 

em termos de programa do que de obstáculo absoluto, mais em termos 

de possibilidade do que de impossibilidade, que a limitação do 

conhecimento científico é desejável. [...] Filosoficamente, toda 

fronteira absoluta proposta à ciência é a marca de um problema mal 

posto135.   
 

   Conscientes da necessidade de renovação do discurso da ciência, é que 

buscamos, para tanto, inspiração nas artes. Mais uma vez, Clara Nunes em sua 

musicalidade tão plural, tão atenta aos mais agudos problemas que afligem as 

sociedades humanas, foi capaz até de expandir o alcance de uma mensagem de âmbito 

local, nacional, para a perspectiva mundial, isso levando em conta que nesses tempos de 

globalização, estudar o fenômeno numa escala micro significa captar uma determinada 

dinâmica do processo em questão, ao passo que o contrário também é verdadeiro, 

implicando, portanto, na realização desse duplo movimento, desse movimento 

dialógico, para usar uma expressão tão cara a Morin. No samba PCJ Partido 

Clementina de Jesus de Candeia, Clara Nunes e Clementina de Jesus (1901-1987) 

fazem um dueto que entrou para a história do samba, no qual realizam uma bem 

humorada crítica da condição antagônica e muitas vezes insalubre a qual o progresso e a 

racionalidade científicas nos conduziram no decorrer dos séculos XIX e XX: 
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Não vadeia Clementina 

Fui feita pra vadiar 

Não vadeia Clementina 

Fui feita pra vadiar, eu vou 

Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar, eu vou (2x) 

Energia nuclear, o homem subiu a Lua, é o que se ouve falar, mas 

a fome continua 

É o progresso, tia Clementina 

Trouxe tanta confusão, um litro de gasolina por cem gramas de 

feijão. 

Não vadeia Clementina... 

Cadê o cantar dos passarinhos, ar puro não encontro mais não. 

É o preço do progresso, paga com a poluição 

O homem é civilizado, a sociedade é que faz sua imagem. 

Mas tem muito diplomado, que é pior do que selvagem.
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   Uma ética marcada por um humanismo planetário, que parte do pressuposto 

de uma atitude leve, bem humorada, porém crítica e consciente, são algumas das mais 

marcantes características do trabalho de Clara Nunes. É graças a essas concepções que 

somos levados à reflexão pela comparação, entre a natureza do esforço artístico de 

engajamento político-social de aprimoramento do mundo, com a apatia, inércia e 

incompreensão total ou parcial do problema que caracteriza até hoje a grande maioria 

dos “cientistas sociais.” Longe de buscar aqui o exemplo de algum grande homem 

público com formação acadêmica em ciências humanas e apontá-lo como exemplo 

negativo de tudo que não esperamos enquanto intervenção político-social na realidade, 

este trabalho não se propõe a ser uma caça às bruxas.  

Gostaria de ilustrar a partir do exemplo do grande poeta, músico, intérprete, 

Chico Buarque de Holanda, o exemplo de uma atitude crítica e engajada que esperamos 

ver na ciência. Chico, cujas associações com outros artistas, muito especialmente Clara 

Nunes, teve resultados decisivos sobre a conjuntura político-social do Brasil por ocasião 

da virada da década de 1970 para a de 1980 (processo de redemocratização do Brasil). 

Como sugere Wagner Fernandes: 

 

A pressão pela real democratização do país era grande pra cima do 

governo Figueiredo. Ele não teve alternativa e acabou cedendo. Em 

1982, após 15 anos, os governadores dos estados seriam escolhidos 

por eleição direta. [...] O país parecia caminhar para frente. Clara 

resolveu tomar partido da situação. Estava influenciada pela viagem 

que havia feito a Angola e pela convivência com Chico. Sentia a 
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necessidade de, como artista, exercer seu papel de cidadã na 

sociedade, colaborando para a melhoria do país. E melhoria naquele 

período significava “democracia já”. Em 7 de fevereiro (1982), Clara 

foi chamada por Chico para participar do canta Brasil, um show com 

aquelas características dos espetáculos do 1º. de Maio, de cunho 

político, cujo objetivo era, mais uma vez, arrecadar fundos para 

sindicatos ou campanhas políticas, como o Diretas Já.
137

  

 

 Trata-se aqui de um engajamento desinteressado porque não mensurável em 

termos financeiros, uma vez que os artistas não tinham cachê pra isso. Essa atitude é um 

dos exemplos que a arte pode dar à ciência: uma vontade de mudar e fazer acontecer a 

história política do país, que naquele momento era marcada pela violência física e 

simbólica, pela ausência do respeito aos direitos individuais, liberdades tão antigas 

quanto a Revolução Francesa
138

, revogadas no Brasil dos anos 1960-70. Verdadeira 

regressão à barbárie, tal como a entende Morin, já que o caráter reversível das coisas 

não garante hoje que nossa democracia esteja resguardada de todas as ameaças 

autoritárias ainda presentes de forma endêmica na sociedade brasileira. De acordo com 

Morin: 

 

Nada é irreversível, e as condições democráticas e humanistas devem 

regenerar-se em permanência, caso contrário elas se degeneram. A 

democracia precisa recriar-se em permanência. Pensar a barbárie é 

contribuir para a regeneração do humanismo. É, portanto, a ela 

resistir. 
139

 

 

Nessa perspectiva, a reflexão sobre a politização do pensamento a partir da 

incorporação da experiência artística de nomes como Candeia, Chico, Paulo e Clara, por 

exemplo, desdobra-se numa reflexão acerca da política moderna. Eles foram pessoas 

que usaram de sua posição privilegiada de destaque na sociedade para tentar realizar as 

utopias de um mundo melhor, o que, no Brasil daquela época, acima de tudo significava 

redemocratização. Em entrevista concedida antes de viajar ao Japão, em 1982, Clara 

Nunes, ao citar a música Nação, do álbum de mesmo nome daquele ano, relembra: 

 

É um LP brasileiro, né? LP Nação, Nação ai é o Brasil. E essa música 

que deu título é uma música do João Bosco, do Aldir e do Paulo 

Emilio, esse trio incrível. Então eles disseram que se inspiraram em 

mim mesmo, na minha carreira, então fizeram Nação, e eu, ao ouvir 
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Nação, então saiu a ideia de todo o LP que a ideia da música popular 

brasileira de como ela nasceu, da nação Jêje, que foi uma das nações 

que vieram para o Brasil que formou essa população toda, e então por 

isso que o disco é muito africano. [...] Eu tenho uma ligação muito 

forte com tudo que remete à África (Clara Nunes, entrevista a Leda 

Nagle, 1982)
140

. 

 

 Ao apresentar a música, Clara remete o tempo inteiro à África sua filiação, 

não só estética como ideológica, de sua proposta artística. Uma “África brasileira”, se é 

que podemos colocar nesses termos. A proposta sincrética coloca num mesmo arranjo 

poético-musical o misticismo, as origens étnicas diversas, o sincretismo religioso, a 

crítica da política da época: 

 

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 flor, irmã da bandeira 

A minha sina é verde-amarela 

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 
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No canal do mangue 

 

O uirapuru das cinzas chama 

Rebenta a louça, Oxum-Maré 

Dança em teu mar de lama 

 

 Nação é uma das composições também imortalizada na voz de Clara. O 

visual, a estética pessoal da cantora para esse trabalho, Clara Nunes com a coroa de 

flores, é aquele que mais se associou a sua imagem póstuma até hoje: 

                                                           

Figura 13 - Estética do clipe Nação (1982) 

 

Fonte: htttps://www.Google.com 

 

A estética de Clara significou muito para um país de mestiços empenhados 

em alongar seus cabelos, um país de espiritualistas
141

, constituindo-se numa atitude 

engajada, uma estética não normativa, que ideologicamente remete à descendência 

africana, tão negada no Brasil em grande medida até hoje, apesar das inúmeras ações 
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afirmativas de amplos setores da sociedade civil, movimentos sociais, bem como 

iniciativas do Estado.
142

  

Se hoje, apesar de tudo, o Estado brasileiro tem buscado, mesmo que de 

maneira paliativa, valorizar minorias, essa não era a política oficial do estado ditatorial, 

cuja tendência a solapar a diversidade é uma tônica observada em todos os regimes 

autoritários.
143

  No entanto, na entrada dos anos 80 a ditadura brasileira já dava sinais de 

desgaste e perda de força política, e, na  medida em que o regime militar ia fraquejando, 

os ataques a ele, antes mais dissimulados, enigmáticos, iam ficando mais escancarados. 

As críticas sociais presentes nas letras se radicalizavam e tocavam em temas delicados, 

passando pela abertura política e chegando à reforma agrária, até mesmo invocando 

clamores revolucionários em nosso sertão.  

Em 1982, Clara Nunes gravou seu último disco, Nação, cujo sugestivo título 

é uma boa amostra das questões sobre as quais a artistas quer se posicionar. A própria 

capa do LP é um indicativo da proposta artística da cantora, situada num ponto de 

encontro entre os temas nacionais clássicos da cultura popular e o desejo vanguardista 

de renovação das tradições. Na capa da obra, a cantora aparece de cabelos vermelhos, 

com um papagaio no ombro. As cores e o tema tropical, bem como a forma modernista 

de sua representação, são amostras da imagem da nação que Clara pretendia consolidar,  

uma nação que combine os paradoxos, tão caros aos princípios de um paradigma da 

complexidade: modernidade e tradição, diversidade e unidade, um primeiro passo para a 

consolidação de uma cultura do respeito às diferenças e, consequentemente, à vida.  

 Dentre todas as músicas do LP, uma em especial chama atenção pelo seu 

caráter absolutamente anárquico, revolucionário, retrato da insatisfação de um país que 

convivia com a maior desigualdade social do mundo na época. Cinto cruzado é um 

verdadeiro grito de guerra, um canto de batalha pela justiça social, um tributo a um 

povo que passa pela história sem deixar rastro, mas teve sua trajetória eternizada na voz 

de uma das maiores intérpretes da história da MPB: Clara Nunes. A primorosa 

composição de Guinga e Paulo César Pinheiro é uma pérola do baião: 

Mandacaru é vermelho como o sol do sertão 

Cacimba seca é o espelho, pega fogo no chão 
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Sem água o gado se perde 

O que mata o boi mata o verde, é sede 

Barriga grande de filho é barro, é bicho, é inchação 

Que o fim do magro novilho é o bico do gavião 

Sem mato o gado não come 

O que mata o boi, mata o “home”, é fome 

Eh,vida de cão! Trabalha e nunca tem nada não 

Danação! Arrancando o couro pro patrão 

Pros feitor e pros macaco só pedindo proteção 

A corisco, a ventania, a vorta-seca, a lampião 

Aí que eles vão ver como se dança o baião 

Bota o cristão de joelho pra sangrá o coração 

E sai o facão vermelho igual luar do sertão 

Pros “coroné” só o cangaço, 

No parabelo ou no braço ou no aço 

Ou segue o trilho da leste e vai pro sul cidadão 

Ou pega enxada no agreste ou pedra na construção 

Sina de pobre é má sorte, 

Paz de caboclo do norte é morte 

É só provação 

É dono de engenho e capitão 

Perdição 

Na fé no “Padim Ciço Romão” 

Vou botar cinto cruzado, peixeira, chapéu, gibão 

Acender nome de guerra no pavio de lampião 

Aí que eles vão ver como se dança o baião 

Mandacaru é vermelho... 

 

   De uma letra profundamente politizada, sem deixar de ser poetizada, como 

essa, ressalta o desejo de intervir tanto quanto possível na realidade, de alguma maneira 

mostrando ao povo as desigualdades, denunciando-as por meio das letras, na esperança 

de uma tomada de consciência, individual e coletiva, da sociedade. Apesar de não 

reconhecer na expressão politização algo positivo, talvez pelo descrédito de tudo que 

envolva a palavra política hoje em dia, nos parece razoável constatar que o poeta 

partilha de nossa compreensão de Clara como uma “educadora de seu público”, 

politizadora das massas, se é que podemos colocar as coisas nesses termos. Em 

entrevista, ao ser indagado sobre essa questão, assim se posicionou: 

 

Eu não sei se era consciente, porque na arte muitas vezes a gente tá 

fazendo coisas, a gente pensa no que tá fazendo, a gente da um sentido 

pras coisas. Mas muitas vezes esses caminhos são tortuosos. Músicas 



que a gente pensa que são uma coisa, são entendidas como outras, por 

exemplo. Ela procurava mensagens políticas, gravar mensagens 

políticas, isso não queria dizer que conscientemente ela tava querendo 

politizar o povo que tava ouvindo, não, ela só tava querendo mostrar 

uma realidade que tava clara e que o povo talvez não atentava. Falar 

das favelas cariocas, como ela já falava com os sambas do Candeia, 

varias músicas, “Apesar de você”, “Canto das Três raças”, ela 

procurava músicas que falassem de problemas sociais, na maior parte 

das vezes, isso não quer dizer necessariamente que ela estivesse 

querendo politizar ninguém, ela era uma pessoa politizada, ela só tava 

querendo mostrar músicas que falassem de problemas reais pelos 

quais o povo tava passando.  [...] a gente faz a música e mostra pra o 

povo, a gente só quer que o povo acorde, escute e pense, a gente quer 

fazer o povo pensar, não quer politizar, pense aí, tá vendo aí a 

situação, é a situação em que você tá vivendo, tá concordando com 

isso? Não tá? Quer brigar contra isso? E aí a gente vai conduzindo pra 

que o povo entenda que tá sofrendo e tem problemas que podem ser 

resolvidos se ele quiser, é só se ele organizar e se juntar.  (PINHEIRO, 

2012) 

 

 Belo exemplo da atitude inspiradora, por que engajada a partir da poética, 

que se observava com muito mais frequência no campo da arte, e que esperamos ver 

com mais frequência ainda no campo das ciências humanas. E levando em consideração 

que partilhamos aqui a compreensão de Morin, do intelectual como portador de um 

caráter um tanto quanto missionário ou militante, é que apresentamos este trabalho, pois 

acreditamos objetivamente na possibilidade de melhoramento e aprimoramento 

constante de nós mesmos e do mundo a nossa volta. Como sugere Morin: 

 

O que é um intelectual? Quando nos tornamos intelectuais? Quer 

sejamos escritor, universitário, cientista, artista ou advogado, a meu 

ver, só nos tornamos intelectuais a partir do momento em que tratamos 

– seja através de ensaio, seja por texto de revista, por artigo de jornal, 

[...] dos problemas humanos, morais, filosóficos e políticos. [...] O 

termo intelectual tem uma significação missionária, divulgadora, 

eventualmente militante.
144

 

 

  Quando, em 1983, morreu de maneira inesperada, Clara Nunes, 

considerada, naquele momento, uma das maiores artistas do Brasil, não foi só mais uma 

vida humana que se perdeu. Perdia-se também uma cantora que marcou uma geração 

que tinha como característica a produção de uma arte que era sinônimo de liberdade e, 

no caso específico de Clara, perdia-se aquela que tinha a popularidade necessária para 

chegar às multidões do país. Mais ainda, nas palavras de Sivuca, “Clara Nunes era não 

só uma grande sambista, uma cantora a nível nacional, que cantava de tudo e bem; era 
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romântica quando tinha que ser, era folclórica quando cantava uma música nordestina, 

porque dispunha de um material vocal maravilhoso; enfim, era, a meu ver, uma cantora 

de possibilidades ilimitadas”.
145

 Tal argumento de Sivuca vem reforçar nossa tese da 

produção de uma arte híbrida, que ousava misturar orquestra com cavaquinhos  e 

pandeiros, por exemplo, uma arte que operava no sincretismo instrumental sem perder 

em harmonia estética nos arranjos, sem falar, claro, na afinadíssima voz da intérprete, 

como pode nos mostrar a execução do chorinho Homenagem à Velha Guarda que, 

como o próprio nome já diz, ainda é um tributo à Velha Guarda da Portela: 

 

Um chorinho me traz 

Muitas recordações 

Quando o som dos regionais 

Invadia os salões 

E era sempre um clima de festa 

Se fazia serestas 

Parando nos portões 

Quando havia os balcões 

Sob a luz da Lua 

E a chama dos lampiões a gás 

Clareando os serões 

Sempre com gentis casais 

Como os anfitriões 

E era uma gente tão honesta 

Em casinhas modestas 

Com seus caramanchões 

Reunindo os chorões 

Era uma flauta de prata 

A chorar serenatas, modinhas, canções 

Pandeiro, um cavaquinho e dois violões 

Um bandolim bonito e um violão sete cordas 

Fazendo desenhos nos bordões 

Um clarinete suave 

E um trombone no grave a arrastar os corações 

Piano era o do tempo do Odeon 

De vez em quando um sax-tenor 

E a abertura do fole imortal do acordeom 

Mas já são pra nós 

Meras evocações 

Tudo já ficou pra trás 

Passou nos carrilhões 

Quase ninguém se manifesta 

Pouca coisa hoje resta  

Lembrando os tempos bons Dessas reuniões 

 

Tal como já discutido neste trabalho, a construção dessa proposta artística 

sincrética, híbrida, mestiça foi algo perseguido conscientemente pela intérprete desde 
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pelo menos 1971, momento que coincide, em nosso entender, não por acaso, com o 

começo de seu grande sucesso. Ao se constituir como artista de massas, rentável, porém 

engajada e politizada, Clara Nunes, para nós, aparece como um paradigma fonográfico 

brasileiro. Contemplando os dois movimentos num só, ela conseguia atingir grandes 

públicos. Num momento da história do país caracterizado pela censura, pela 

precariedade da circulação da informação, ela emprestou sua voz a causas maiores que 

ela, a ideais que eram coletivos, mas precisavam de uma voz que lhes fizesse ecoar. 

Com seu engajamento político, dimensão importantíssima da trajetória da cantora que 

seis meses antes de morrer houvera visitado Cuba, no auge, Clara participava de shows 

de protesto contra a ditadura, pela Diretas Já!, como nos mostra mais um exemplo 

colhido de sua vasta e tão bem escolhida discografia. Trata-se de Estrela Guia, presente 

no álbum Brasil Mestiço, de 1980: 

 

Ah! A estrela guia vai romper 

E alguém no povo vai nascer 

E o nosso tempo de chorar 
Vai se acabar 

Ah! E as ruas vão resplandecer 

Todos os ranchos vão descer 

E as grandes marchas vão voltar 
Pra se cantar 

E sob os céus do país 

Não lutaremos jamais 

E esse será o mais feliz 
Dos carnavais 

Vão se calar os fuzis 

Vão se beijar os casais 
Pela esperança de um povo em paz 

É nessa perspectiva que se coloca, talvez, a mais importante intervenção social 

deste texto. Quando este trabalho já caminhava para sua conclusão, tive a surpresa de 

travar contato com um documento emitido pelo Ministério do Exército, datado de 1971 

e recentemente divulgado em nossa imprensa
146

. Documento este que colocou Clara 

Nunes como colaboradora da ditadura. Diante de tão contraditória informação que 

punha em xeque toda uma trajetória política engajada, decidi realizar o procedimento 

clássico que compete ao historiador: fazer a crítica documental evitando o “fetiche do 
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documento”, ou seja, a tentação de tomar o conteúdo do documento, acima de tudo por 

ser um documento oficial, como a verdade absoluta sobre os fatos do passado. Por isso, 

destacamos o significativo fato de que, tal como já descrito nesta tese, Clara foi 

obrigada a cantar nas olimpíadas do exército a fim de se retratar com o regime pelo fato 

de ter gravado a “subversiva” música Apesar de você, de Chico, em 1971. 

 



Figura 14 - Documento do Ministério do Exército 

 

Fonte: https://www.pragmatismopolitico.com.br/2012/12/envolvimento-artistas-ditadura-militar.html 

 

O documento data justamente desse ano. Portanto, nosso entender é que, graças 

a sua participação como cantora nesse isolado episódio das olimpíadas do exército, 

Clara acabou tendo seu nome incluído nessa terrível lista de colaboradores da ditadura. 

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2012/12/envolvimento-artistas-ditadura-militar.html


Alguns podem dizer que ela poderia ter evitado essa mancha na sua carreira indo para o 

exílio. No entanto, essas pessoas devem ignorar a dificuldade de quem, sem família rica 

nem fama, teria em se manter financeiramente no exílio, ainda mais Clara, uma ex- 

operária, saída de Minas quase como retirante, rumo ao Rio.  

Acredito que, de posse de todas as declarações que deram Paulo César 

Pinheiro, Chico Buarque, Leda Nagle, Bibi Ferreira, dentre tantos depoentes aqui 

citados ou não, é impossível dar um estatuto de verdade a esse documento. Ao menos 

no que se refere à Clara Nunes, visto a muito particular interpretação (cínica e 

oportunista, diga-se de passagem) do regime do que venha a ser “colaboração”, que 

consistiu basicamente em coerção física ou simbólica, de inúmeros artistas, sem 

alternativa se não calar e aceitar e torcer para as coisas melhorarem. Claro, existiam os 

engajados, e certamente, logo que pôde, logo que se sentiu segura, quando finalmente 

aflorou plenamente seu engajamento, ela militou por um mundo, um Brasil melhor, com 

sua melhor e principal arma, o canto. Um canto que tinha uma característica em 

especial, razão também pela qual se converteu em nosso foco de interesse: seu poder de 

alcance, de abrangência, uma artista de massa com repertório politicamente engajado 

sem deixar de ser esteticamente poético.  

 Apesar de não ter sido gravado por ela, já que se trata de uma composição 

póstuma e tributária, o samba Um ser de luz pode ilustrar o amor e a saudade que os 

pares da artista (e todos os seus inúmeros fãs mundo afora até hoje) desejaram expressar 

ao relatar, descrever poeticamente a trajetória de Clara Nunes, numa metáfora com seu 

mais carinhoso apelido, sabiá: 

 

Um dia 

Um ser de luz nasceu 

Numa cidade do interior 

E o menino Deus lhe abençoou 

De manto branco ao se batizar 

Se transformou num sabiá 

Dona dos versos de um trovador 
E a rainha do seu lugar 

Sua voz então a se espalhar 

Corria chão 

Cruzava o mar 

Levada pelo ar 

Onde chegava espantava a dor 
Com a força do seu cantar 



Mas aconteceu um dia 

Foi que o menino Deus chamou 

E ela se foi pra cantar 

Para além do luar 

Onde moram as estrelas 

E a gente fica a lembrar 

Vendo o céu clarear 
Na esperança de vê-la, sabiá 

Sabiá 

Que falta faz sua alegria 

Sem você, meu canto agora é só 
Melâncolia 

Canta meu sabiá, 

Voa meu sabiá, 

Adeus meu sabiá... 

Até um dia... 

Para além da beleza poética dessa canção, neste ensaio estamos longe de querer 

considerar ou não Clara Nunes “Um ser de luz”
147

, conceito evidentemente ufanista e 

em excesso. No entanto, estamos totalmente inclinados a operar, neste estudo, como que 

uma batalha em torno da memória dessa cantora, que lutou muito por liberdades e 

igualdades e agora tem seu nome divulgado na impressa de maneira irresponsável, por 

que não crítica, como colaboradora da ditadura. O que esses jornalistas deveriam se 

perguntar, antes de realizar qualquer tipo de dano à memória de quem não está mais 

entre nós para poder se defender, é que antes de sensacionalizar um fato obscuro, é  

fundamental uma rigorosa crítica documental, tal como já vem aqui sendo feita. E é com 

essa discussão que pretendemos terminar, ou seja, problematizando as intenções do 

militares em divulgar agora, em 2012, esse documento.  

Vivemos num momento de clamor popular por “CPIS da verdade” relativas aos 

crimes da ditadura. Uma grande pressão da sociedade civil nesse sentido tem deixado os 

militares alarmados, estes que agora, estrategicamente, divulgam tal documento na 

tentativa de convencer a sociedade de hoje de que, nos anos 1970, o regime ditatorial 

era tão legítimo a ponto de ser apoiado por inúmeros grandes nomes da música 

brasileira, entre eles Roberto Carlos.  

Já discutimos aqui de que maneira se dava o processo de “adesão” aos ideais 

do regime. E mais estratégico ainda, pois quando Clara foi considerada colaboradora da 
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ditadura, ela ainda não era uma artista de sucesso (que não tardaria a chegar com o 

estouro das rádios de Ê baiana, em fins de 1971). Porém hoje, 40 anos depois, ela é 

considerada um dos maiores nomes da música brasileira, e neste ano de 2012 também se 

comemorou seus 70 anos. Portanto, publicar agora esse documento foi tentar convencer 

a todos que uma das maiores artistas da história recente do país foi na verdade uma 

colaboradora da ditadura, uma verdadeira infâmia diante da trajetória que essa cantora 

construiu. Por isso considero ainda maior agora a relevância deste estudo: a fim de que 

as novas gerações possam ter fontes mais confiáveis para entender os nomes de nossa 

história. De certo modo, esta tese é também um tributo à Clara Nunes, à sua memória e 

sua obra, seu primoroso papel de mediadora cultural, intelectual da tradição. 

Retomando essa questão do papel dos intelectuais, sejam da academia ou da 

tradição, no processo de construção de um saber crítico, engajado e poetizado, 

terminamos deixando no ar a reflexão fundamental para a epistemologia da ciência que 

favoreça uma práxis política libertária para os dias de hoje. Para tanto, é necessário que 

a ciência renuncie aos seus dogmatismos doutrinários e eleve-se rumo a novas formas 

de percepção do mundo, menos rígidas e mais flexíveis, mais poéticas, mais artísticas, 

que permitam o surgimento de um “conhecimento que não somente pode liberar-se da 

ação, mas também pôr a ação a serviço do seu sonho, do seu mito, da sua ideia. A 

hominização do conhecimento faz surgir a humanidade do conhecimento”
148

   

Nesse momento, observar e aprender com as condutas de vida, 

posicionamentos políticos, de artistas como Chico, Candeia, Paulo César Pinheiro, 

Clara Nunes (que, devido à morte prematura, não pode assistir a redemocratização), 

podem ser de grande valia para a reflexão do intelectual a respeito de seu próprio papel 

na sociedade. Clara Nunes acreditava que “sua missão” como ser humano, como pessoa, 

como artista, no mundo, filha do cosmos
149

, era a de cantar, levar seu canto como fonte 

de alento, esperança, conciliação, fé e vida. São termos que aparecem em vários 

depoimentos de vários personagens que viveram com Clara Nunes. É com esse espírito 

que terminamos, trazendo uma canção na qual acontecia “tudo no qual ela acreditava” a 

respeito de si mesma, Minha missão: 

 

Quando eu canto 

É para aliviar meu pranto 

                                                           
148

 MORIN, Edgar. O método 3: o conhecimento do conhecimento. Porto Alegre: Sulina, 2008, p. 77. 
149

 Ver MORIN, Edgar; CASSÉ, Michel. Filhos do céu: entre vazio, luz e matéria. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2008. 



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 
 

 



Figura 15 - Versos de Um ser de Luz, na lápide de Clara Nunes, Cemitério São João Batista, Rio de Janeiro, RJ 
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