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VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Festival de Músicas Mestiças é aberta no Museu Du Ritmo 

 

O Ano da França no Brasil ganhou reforço nesta sexta-feira (13) com o Festival de Músicas 
Mestiças que acontece no Museu Du Ritmo até este domingo (15), encerrando a 
programação oficial do acordo de cooperação cultural entre os dois países. O festival reuniu 
artistas franceses, baianos, de países africanos e caribenhos. Além do festival, houve a 
exposição de música negra. 

O Festival de Música Mestiça de Angoulême foi criado por Christian Musset na região 
francesa de Poitou-Charentes, em 1976. Tem como objetivo a promoção da música urbana 
e contemporânea da África e países da diáspora africana, mostrando ao mundo ocidental a 
criação artística nesses países e oferecendo uma plataforma de expressão e intercâmbio 
aos participantes. 

Já a exposição é um pouco do que será o Centro da Música Negra, que funcionará no 
Museu du Ritmo. O projeto terá exposições totalmente digitais, com apresentações em TV 
de plasma, proporcionando experiência sensorial aos visitantes. A previsão é que o centro 
seja finalizado em 2010. 

Cultura negra 

O Governo do Estado atuou na atração do evento para a Bahia, apoiou financeiramente, via 
Fundo de Cultura do Estado, além de articular junto aos governos brasileiro e francês 
suplementos financeiros. Para o governador Jaques Wagner, o festival e a exposição da 
música negra fortalecem a cultura negra no estado, além de serem um intercâmbio entre 
os dois países. "O festival traz o estilo musical de vários países, como Cabo Verde, Haiti, 
Senegal, entre outros. São países africanos e caribenhos que têm como idioma o francês e 
o português. Portanto, um intercâmbio cultural e, além disso, o evento dá inicio às 
comemorações do Dia da Consciência Negra", afirmou o governador. 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Segundas da Literatura Negra homenageia Abdias 
Nascimento 

Em 1944, o cenário teatral brasileiro assistiu a criação do Teatro Experimental do Negro 
(TEN), idealizado, fundado e dirigido por Abdias Nascimento, um dos maiores ícones 
brasileiros na luta pela igualdade racial e direitos humanos, com o objetivo de valorizar a 
participação do negro neste ramo das Artes. Atualmente, as ideias pioneiras de Abdias 
ainda são postas em prática por diversos grupos teatrais como o Bando de Teatro Olodum. 

Para homenagear o criador do TEN, um dos principais representantes da luta contra o 
racismo no país, a Fundação Pedro Calmon, autarquia da Secretaria de Cultura do Estado 
(Secult) realizará mais um encontro do projeto Segundas da Literatura Negra, na segunda-
feira (16), às 14h30, na Biblioteca Juracy Magalhães Jr., no Rio Vermelho. 



Com o tema Dramaturgia Negra, o encontro contará com a participação do ator do Bando 
de Teatro Olodum, Érico Brás, o Reginaldo da série Ó paí, ó e da mestre em Estudos de 
Linguagens da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Lindinalva Barbosa. O Grupo de 
Teatro Omi Dudu fará uma apresentação para encerrar a atividade. 

Durante o evento, o público poderá conferir leituras da obra de Abdias feitas pelo ator Érico 
Brás. Além de peças teatrais, o ativista social é autor de livros de poemas e de reflexões 
sobre a realidade racial brasileira. “Ele é um dos pioneiros do Teatro Negro no Brasil, 
rompeu com uma série de barreiras e abriu as portas para que a gente pudesse fazer 
teatro hoje em dia”, diz Brás, referindo-se à criação do Teatro Experimental do Negro. 

A experiência criada por Abdias trabalhava pela valorização social do negro no Brasil, 
aliando educação, cultura e arte. “Abdias tem uma importância muito grande para a cultura 
afrobrasileira. Ele participou praticamente de todo o processo de organização do 
Movimento Negro, desde a década de 30”, ressalta Lindinalva Barbosa. Como tema da tese 
de mestrado, a pesquisadora analisou a única publicação em versos do dramaturgo - Axés 
do Sangue e da Esperança: Orikis. 

Homenageado 

Abdias Nascimento foi um dos fundadores da Frente Negra Brasileira, movimento social 
iniciado em São Paulo. Além de participar intensivamente no teatro, é autor de livros como 
Sortilégio, Dramas Para Negros e Prólogo Para Brancos, O Negro Revoltado, entre outros. 

Nas últimas décadas, esteve envolvido com as conquistas sociais dos negros, sobretudo na 
área teatral. “É inegável que, ao longo do século 20, Abdias assume um papel importante 
na luta antirracista”, enfatiza Lindinalva Barbosa. 

Segundas da Literatura Negra 

O projeto é realizado pela Fundação Pedro Calmon e, durante este mês, celebrará a 
Consciência Negra, promovendo encontros gratuitos com pesquisadores, especialistas e 
representantes da música e do teatro sobre temas que evidenciam as lutas e conquistas do 
povo negro por meio da literatura. 

Os próximos encontros debaterão os temas “Literatura Negra, Direito e Reparação” e a 
“Música Negra”, com a participação do promotor de Combate à Discriminação do Ministério 
Público da Bahia, Almiro Sena, o poeta e educador Hamilton Borges, o pesquisador da 
música negra, Ari Lima e os cantores e compositores Dão e Lazzo Matumbi. 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Especial TVE apresenta a música de Toninho Horta e 
Fernando Sodré 

A TVE Bahia exibe, neste domingo (15), às 19h, mais um programa da série Especial TVE 
10 Anos JamnoMam, com a performance de Toninho Horta e Fernando Sodré. Produzido a 
partir do show que os músicos mineiros realizaram em 28 de agosto no Solar do Unhão, o 
programa traz o violonista Fernando Sodré em apresentação solo e Toninho Horta 
acompanhado da Orquestra Fantasma, que, pela primeira vez, veio a Salvador com sua 
formação completa. Com a exibição deste Especial TVE, o programa com o Grupo 
Garagem, anteriormente previsto para o mesmo horário, terá sua exibição reprogramada. 

Fernando Sodré é um dos músicos mais importantes na tradição da viola caipira, 
instrumento já tradicional da cultura interiorana brasileira, que aportou no país em meados 
do século 16, trazido por colonizadores portugueses e padres jesuítas. Inovador da 
tradição, Sodré, além de exímio instrumentista e arranjador, desenvolveu, em parceria 
com a Hootz Lutheria, a viola de 14 cordas, que possui maior extensão harmônica que a 



tradicional de 10 cordas. Neste show, o violeiro executa canções dos seus dois álbuns: 
Fernando Sodré (2006) e Rio de Contrastes (2009). 

A apresentação do guitarrista Toninho Horta, atração mais esperada da noite, teve um 
colorido especial com a presença da Orquestra Fantasma, grupo que acompanha o músico 
há quase três décadas em turnês nacionais e internacionais. Além dos músicos Yuri Popoff 
no contrabaixo, Lena Horta na flauta, André Dequech no teclado e Esdra Neném Ferreira na 
bateria, participou da apresentação o violinista austríaco Rudi Berger. A apresentação de 
Horta contou ainda com a participação de Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Cultura hip hop invade o Pelourinho 

Os movimentos da dança de rua, ou street dance, vão desembarcar no Pelourinho neste 
domingo (15). Trata-se do grupo Dança de Rua Invadindo a Praça, que promoverá 
performances e disputas entre as principais modalidades do break, além de shows, 
palestras e oficinas, tudo gratuitamente. 

No total, serão cinco edições, que prosseguem nos domingos (dias 22 e 29 deste mês e 6 e 
13 de dezembro). O projeto integra a programação do Tô no Pelô, uma realização de 
Secretaria de Cultura da Bahia, que conta com o apoio do programa Pelourinho Cultural. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Salvador sedia debate iberoamericano sobre igualdade 
étnico-racial 

As políticas de promoção da igualdade implementadas pelos países iberoamericanos 
estarão em debate a partir de domingo (15), no Hotel Vila Galé, em Ondina, durante o 
Seminário Experiências Iberoamericanos de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade 
Étnico-Racial com Perspectiva de Gênero. O evento visa o intercâmbio e a disseminação 
das ações governamentais dessas nações nessa linha de atuação. 

Para a abertura, às 18h, está prevista a participação do governador Jaques Wagner, do 
titular da Secretaria Geral Iberoamericana (Segib), Enrique Iglesias, do ministro da 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade (Seppir), Edson Santos, e da 
secretária de Promoção da Igualdade, Luiza Bairros. 

Durante os três dias de debate, serão discutidas a Construção da igualdade racial como 
campo das políticas públicas, O papel da sociedade civil na promoção da igualdade étnico-
racial e de gênero, As experiências brasileiras e iberoamericanas em políticas públicas. 
Outras abordagens tratarão do papel da estatística para a elaboração de políticas públicas 
de promoção da igualdade étnico-racial, e do papel das agências e organismos 
internacionais na promoção da igualdade étnico-racial e de gênero. 

Além das plenárias, durante o encontro serão realizadas reuniões bilaterais com 
representantes de outros países e parceiros brasileiros para estabelecer novas parcerias e 
trocas de informações. A programação inclui, ainda, o lançamento do livro Turismo Étnico 
na Bahia, da jornalista Clarissa Amaral, e uma agenda cultural com show de Os Ingênuos, 
na abertura, e do Cortejo Afro, no Pelourinho, na segunda (16). 

O seminário integra a ampla programação do Novembro Negro, projeto coordenado pela 
Secretaria de Promoção da Igualdade (Sepromi) em parceria com o Conselho de 
Desenvolvimento da Comunidade Negra (CDCN), em alusão ao 20 de Novembro, Dia 
Nacional da Consciência Negra. O encontro reúne representantes dos países da Ibero-



América, região geográfica que compreende os dois países da Península Ibérica - Portugal e 
Espanha - e os da América Latina hispanófona e lusófona - que têm como idioma, 
respectivamente, o espanhol e o português -, por afinidade histórica, cultural e linguística. 

A realização do evento é uma parceria do Governo da Bahia, por meio da Sepromi, com a 
Segib, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o Fundo de Desenvolvimento das 
Nações Unidas para a Mulher (Unifem) e a Seppir. Conta ainda com o apoio das secretarias 
estaduais de Cultura (Secult) e Turismo (Setur) e da Prefeitura de Salvador, por meio da 
Secretaria Municipal da Reparação (Semur). 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Salvador recebe Pré-Conferência Setorial de Cultura Popular 

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, por intermédio do Núcleo de Culturas 
Populares e Identitárias, em parceria com o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia – 
Irdeb, Sebrae, Secretaria de Cultura de Camaçari, Comissão Baiana de Folclore, Rede 
Sertão Brasil, Rede de Cultura Popular de Irecê, Rede Pintadas, Fórum de Dirigentes 
Municipais de Cultura e Asseba – Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Estado da 
Bahia, anuncia a realização da Pré-Conferência Setorial das Culturas Populares, a ser 
realizada neste sábado (14), a partir das 13h, e neste domingo (15), no Liceu de Artes e 
Ofícios, Pelourinho, Salvador, Bahia. 

A Pré-Conferência Setorial das Culturas Populares integra-se à 3ª Conferência Estadual e à 
2ª Conferência Nacional de Cultura. Mais informações no Núcleo de Culturas Populares e 
Identitárias da SecultBA: (71) 3116-4066 / 4075 ou pelo mail 
culturaspopulares@cultura.ba.gov.br. 
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A Tarde OnLine "O Leão de Sete Cabeças", filme de Glauber Rocha de 1970 
rodado na África, ganha restauração 

 
13/11/09 
Diego Damasceno - Dezoito anos depois da morte de Glauber Rocha, parte de sua 
produção estrangeira começa a retornar ao País. O filme "O Leão de Sete Cabeças" ("Der 
Leone Have Sept Cabeças", no título original), filmado no Congo em 1970, será restaurado. 
A recuperação terá R$ 960 mil, recursos do Fundo de Cultura, programa de editais da 
Secretaria de Cultura do Estado.  
 
Para Márcio Meirelles, titular da pasta, a restauração do patrimônio é um dever do Estado, 
mas isso não deve excluir a participação de patrocinadores privados. “É um filme 
importantíssimo, que tem poucas cópias no mundo. Já devia estar restaurado há muito 
tempo“, comenta.  
 
Sem saber da afirmação de Meirelles, Paloma Rocha faz um comentário que serve como 
explicação. “Não se tinha, dez anos atrás, a tecnologia que temos hoje. Não foi feito antes 
porque não era possível“. O projeto é fruto de um convênio firmado entre a família de 
Glauber e a Associação Baiana de Cinema e Vídeo (ABCV).  
 
Apenas a recuperação do filme, a feitura de uma nova cópia e em película e a sua 
digitalização foram aprovadas. Ficou de fora a produção de um documentário sobre a 
realização do filme, orçada em cerca de R$ 400 mil reais. “Já entrevistamos algumas 
pessoas, como o Hugo Carvana, mas tem outras pessoas, como o Jean-Pierre Léaud, alter-
ego de Truffaut, e o fotógrafo Guido Cosulich, que também fez Macunaíma“, comenta o 
cineasta Joel Pizzini, que atua como curador da restauração.  
 
A ideia, conta Pizzini, era que o documentário fosse lançado como parte de um DVD duplo, 
junto com o filme, conforme os lançamentos de "Barravento" (1961), "Terra em Transe" 



(1967), "O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro" (1968) e "A Idade da Terra" 
(1980).  
 
A produção de 500 DVDs institucionais de "O Leão..." , para distribuição gratuita, está 
garantida. O filme também deve percorrer festivais, adianta Paloma. “Só de saberem que 
seria restaurado, recebemos vários convites. Talvez estreie no Festival de Locarno, na 
Suíça, em 2011“.  
 
Raro No Brasil, "O Leão..." foi pouco visto. “Aqui ele nunca foi lançado, só exibido em 
retrospectivas“, conta Pizzini. Coautor (junto com Paloma Rocha) de "Anabazys", 
documentário sobre a produção de "A Idade da Terra", Pizzini foi o responsável pela 
“descoberta“ de uma cópia do "Leão..." na Itália.  
 
“Durante o festival de Veneza, estivemos com um representante da Cineteca de Roma. Ele 
fez um levantamento e localizou o internegativo (cópia do original)“. A película original 
permanece desaparecida. Falta também descobrir uma cópia da banda sonora em bom 
estado.  
 
”No Brasil só tem cópias com som dubladas em inglês ou em italiano. A cópia em inglês é 
muito ruim. Parece que passaram uma camada de tinta, não dá nem para ver direito a 
imagem”, diz Paloma. ”Essa possibilidade de se recuperar a partir de diferentes origens vai 
resultar em um filme mais próximo do que foi na concepção original. É um feito único no 
mundo”, comemora. 
 
Multilíngue desde o título original, "O Leão" foi descrito pelo próprio Glauber como ”uma 
história geral do colonialismo euro-americano na África, uma epopeia africana” e também 
”uma teoria sobre a possibilidade de um cinema político”.  
 
Na trama, que se passa na África, países ricos e pobres se opõem no curso de uma 
revolução. O discurso contra o colonialismo é sustentado pelos personagens Zumbi, um 
líder negro rebelde, e Pablo, um guerrilheiro latino-americano, que, juntos, enfrentam um 
mercenário alemão, um agente norte-americano e um português (vivido por Hugo 
Carvana). Jean-Pierre Léaud, famoso por viver o personagem Antoinel Doinel em cinco 
filmes de François Truffaut, vive um profeta do Apocalipse.  
 
A produção ”exilada” de Glauber engloba outro longa e alguns curtas que precisam de 
restauração. "História do Brasil" curta feito entre 1971 e 1973 entre Cuba e Roma e 
finalizado em 1974 em Paris, é um documentário político. Está inacabado.  
 
Claro, outro curta político, se passa em Roma e mistura documentário, ensaio político e 
ópera. Tem cópias no Brasil. Em 1969, ano em que recebeu o prêmio de melhor diretor no 
Festival de Cannes por O Dragão..., um produtor ofereceu a Glauber carta branca para 
realizar um filme de 100 mil dólares.  
 
Nascia "Cabeças Cortadas", uma história metafórica das ditaduras da América Latina 
filmada em 1970, na Catalunha. Há uma cópia deste filme na Espanha. Deve ser o próximo 
a tomar o rumo de casa. 
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A Tarde OnLine Exposição de Rodin coloca público em contato com história 
fundamental da arte 

*Priscila Lolata, especial para A TARDE 

Haroldo Abrantes / Agência A TARDE 

 
O pensador, uma das obras mais conhecidas de Rodin 

Salvador, nesse momento e nos próximos três anos, hospeda trabalhos do artista Auguste 
Rodin. Diante de tantas controvérsias sobre a implantação do Museu Rodin na cidade, e os 
gastos altíssimos para a efetivação da vinda de 62 obras – com seguro avaliado  em 10 
milhões de euros, o equivalente a R$ 26 milhões, com gastos para trazer as peças em 
torno de R$ 1,5 milhões –, é bom entender o papel desse artista na história da arte 
ocidental.  

Amante da estatuária clássica e grande estudioso de Michelangelo, Rodin nasceu no mesmo 
dia que o pintor impressionista Claude Monet, 18 de novembro de 1840. Grande escultor, 
reconhecido no seu tempo, também não foi poupado de ásperas críticas e comparações 
com os então considerados rebeldes impressionistas.  

Desprezando o aspecto de acabamento e assim permitindo que a imaginação do espectador 
flua, ele mantém parte da pedra no estado bruto em algumas obras. O artista buscava a 
ideia de que a escultura estava ganhando forma naquele instante. Porém, muitos não 
compreendiam sua elaboração e o consideravam um excêntrico, quando não um 
preguiçoso.  

Para o grande público daquela época, um bom trabalho artístico tinha que ter acabamento 
perfeito. Como Rodin tinha respaldo suficiente, para que se soubesse que o que ele fazia 
não provinha de uma ignorância e, sim, de uma intencionalidade, sua influência contribuiu 
para a aceitação do impressionismo fora do ciclo dos admiradores daquele novo 
movimento.  

Além dos novos procedimentos técnicos, a atitude contra os preconceitos e as convenções 
do mundo burguês foram também disseminadas pelos impressionistas. 
Rodin não chega a reestruturar a forma plástica da escultura, ele extrapola o equilíbrio 
clássico e o elogio aos heróis da produção escultórica de até então. Não era impressionista 
no que leva o sentido dos principais interesses desse movimento – os efeitos da luz e da 
cor – e sim por não valorizar o acabamento formal das peças, considerando a obra acabada 
quando atingisse sua finalidade artística.  



Há historiadores da arte que colocam a produção de Rodin como realista, por não haver 
nela a idealização da realidade. E, ainda, é considerada romântica, em decorrência da forte 
emoção que traduz.  

Conhecer o contexto e as denominações estilísticas sobre a obra de Rodin nos mostra o 
porquê de ela ser tão importante para a história da arte. O fato de serem de gesso ou 
bronze não aumenta ou diminui a importância da peça. Boa parte do processo de produção 
do artista tinha origem nas obras feitas em argila, depois eram tirados os moldes em gesso 
e, então, reproduzidos em bronze.  

Mais do que nunca a reprodutibilidade técnica faz parte dos procedimentos do fazer 
artístico contemporâneo. Por isso, o julgamento do valor estético, por quem entra em 
contato com a obra e sente se tem ou não uma fluidez de sensações, vai além do material. 
As peças que estão disponíveis no Palacete das Artes  Rodin Bahia, em Salvador, na 
exposição Auguste Rodin,Homem e Gênio são de gesso. Então é ver e sentir.  

Serviço: 
O quê: August Rodin, Homem e Gênio 
Onde: Palacete das Artes Rodin Bahia 
Quando: De terça a domingo, das 10h às 18h. Até 27.10.2012  
Preço: Entrada gratuita 
 
*Crítica, curadora e mestre em história da arte  
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A Tarde Cine francês no fim de semana da TVE 
 
Hoje e amanhã tem cinema francês na TVE Bahia, uma homenagemao AnodaFrança no 
Brasil. 
O Programa de Cinema Francês apresenta hoje, às 21 horas, o filme Cyranode Bergerac, 
adaptação de uma peça de teatro, escrita por Edmond Rostand, com direção Jean-Paul 
Rappeneau, e amanhã, Carrossel de Esperança, de Jacques Tati, às 23h15. 
 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Cultura hip hop em destaque no Pelô 

Começa amanhã o projeto Dança de Rua Invadindo a Praça, que põe a cultura hip hop da 
cidade sob holofotes. Até o dia 12 de dezembro, todos os domingos haverá, no Pelourinho, 
disputas de break dance, palestras, oficinas e, claro, shows. Amanhã, apresentamse os DJs 
Chacal e Bandido e o grupo de rap RBF. Dança de Rua Invadindo a Praça / Amanhã, a 
partir das 16h / Pç. Tereza Batista (Pelourinho) / Entrada franca 
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A Tarde OnLine 
Blog muito 

Emanoel Araújo discute política cultural na Muito#85 

Tatiana Mendonça 
on 13 de novembro de 2009 

 

Foto: Thiago Teixeira | Ag. A TARDE 

A 85ª edição da Muito traz na capa o artista visual e curador Emanoel Araújo. Ele foi o 
responsável pela criação do Museu Afro Brasil, em São Paulo, além de ter devolvido aos 
paulistanos a Pinacoteca do Estado de São Paulo,  um dos mais importantes centros de 
arte do País.  Ele traz agora para os baianos a exposição Benin está vivo ainda lá – 
Ancestralidade e Contemporaneidade, que será aberta no dia 19 de novembro, no Museu 
Nacional da Cultura Afro-Brasileira. 

Crítico feroz da política cultural  brasileira, Emanoel Araújo não esconde o 
descontentamento com a Bahia de hoje. Para ele,  tudo aqui se transformou em folclore. “A 
Bahia não precisa dessa folclorização que estereotipa tudo, da baiana de acarajé aos 
capoeiristas.  Acabou a arte aqui.  Onde está a memória de Genaro de Carvalho, de Jenner 
Augusto, de Mario Cravo? A Bahia trata mal seus artistas”. 

Para comemorar o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, um ensaio do 
fotógrafo Fernando Vivas pela Liberdade, considerado o bairro mais negro da Bahia e do 
Brasil. Lá, onde vivem mais de 600 mil pessoas, nasceram o Ilê Aiyê e as escolas 
comunitárias de mãe Hilda e Makota Valdina. Só no Curuzu, sua artéria mais pulsante, 
existem 16 terreiros de candomblé. 



 

Foto: Fernando Vivas | Ag. A TARDE 

A revista traz ainda um perfil do músico baiano Maurício Baia. Em 2006, saiu Habeas 
Corpus, primeiro CD do rapaz. Três anos depois, ele está na expectativa de dois projetos: o 
álbum 4 Cabeça e a gravação do seu primeiro DVD ao vivo.  Na Bio, o guitarrista Juninho 
Costa, 37, conta como trocou a Bahia, onde vivia há 15 anos, pelo Canadá, para integrar a 
banda de Ovo, novo espetáculo do Cirque Du Soleil. 

Em Gastrô, o coco, tema do festival gastronômico Tempero no Forte, que acontece entre 
os  dias 19 e 29, na Praia do Forte. A chef Tereza Paim é a idealizadora do festival, que 
terá nomes como Morena Leite, Carlos Ribeiro e Flávia Quaresma. 
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A série Ó Paí, Ó está de volta 

 
36 Comments Tags: ó paí ó.  

 

Acabo de assistir a Quero ver a Bahia tremer, o episódio de estreia desta temporada de Ó 
Paí, Ó, série que volta a ser exibida nas sexta-feiras, após o Globo Repórter. A primeira 
sequência me ganhou de cara, com movimentos de câmera que passeiam pelo prédio do 
cortiço pelos buracos no chão e no teto, costurando os andares e as vidas dos 
personagens. 
É no antigo casarão, propriedade de Dona Joana (Luciana Souza), onde moram todos, que 
nasce o problema deste capítulo. Numa noite ele treme e, entre desconfianças de 
terremoto e castigo divino, o humor do texto vai pintando as falas. Uma diz irônica: “É o 
terremoto mostrando o desenvolvimento galopante da Bahia, pau-a-pau com o continente 



europeu”, quando Dona Joana desce as escadas e aparece na rua de lingerie. Logo, ela vai 
buscar uma “coisa” que deixou no seu andar e volta seguida de Queixão (Matheus 
Nachtergaele), que agora é o Irmão Moisés. Nisso, Roque (Lázaro Ramos) diz: “Dona Joana 
tirou tanto o atraso que chega a Bahia tremeu”. 
Para terminar o sono da noite interrompida, os inquilinos dormem no bar de Neuzão (Tânia 
Toko), mas no dia seguinte dão um jeito de voltar ao prédio ameaçado. A música que 
Roque está ensaiando para um concurso de axé é acusada de ser a culpada pelo tremor. 
Irmão Moisés vê aí a brecha para montar lá o Templo do Tremor Divino, que não mais 
cobrará aluguel, mas 10% do que ganharem os moradores. Eles agora têm que viver sob 
rígidas regras de silêncio e abstinência. É nessa que Roque compõe, só no violão, a música 
que vai ganhar o concurso, inaugurando a mistura de axé com bossa nova. Ao mesmo 
tempo, tenta desmascarar Irmão Moisés e, num momento de discussão, solta a piada-
pérola do episódio chamando-o de “baixinho e magricela, Frodo da Barroquinha”. Acho que 
essa só quem mora em Salvador (e conhece O Senhor dos Anéis) captou. 

 
Muitas coisas, aliás, acredito, que só captam os que têm referências soteropolitanas. Não 
que a falta delas prejudique o entendimento do texto, mas com elas fica tudo mais 
divertido. E não posso negar, aqui, meu orgulho um tanto bobo de fazer parte deste 
universo. 
Se por um lado tenho críticas à maneira que frequentemente se representa o baiano, por 
outro não posso negar que os personagens de Ó Paí Ó são exagerados, é claro, mas não 
inverossímeis. Essa imagem do soteropolitano não se construiu e se mantém sozinha, ela 
existe porque nós a confirmamos de alguma forma. E, por mais que seja parte de uma 
ficção, devo admitir que é a representação midiática da “baianidade” com que mais vejo 
identificações reais nas ruas de Salvador. Com isso, não quero dizer que sejamos todos 
como os personagens da série, mas apenas que somos um pouco assim, é só olhar ao 
redor. 
A parte estranha foi ver o nome do programa, expressão tão corriqueira e bem humorada, 
dito pela boca séria da repórter Christiane Pelajo, no intervalo comercial. 

36 Responses to “A série Ó Paí, Ó está de volta” 

 

1. 1 Danilo  

14 de novembro de 2009 at 10:35  

A temporada anterior acopanhei toda e achei ótima, mas esse epsódio de estréia da 
segunda temporada achei meio bobo e os personagens estão muito mais caricatos, 
principalmente “Queixão”. Espero, como fã da seérie, que os próximos sejam 
melhores. 

2. 2 jefferson  



14 de novembro de 2009 at 10:45  

gostei muito, estava esperando a segunda temporada. ontem depois de um apagão 
aqui no bairro de mussurunga I, “Ó paí Ó” foi d++++++++++, e a trilha musical 
então…. sem palavras. êta bahia pôrreta!!!!!!!!!!!! 

3. 3 zenildo  

14 de novembro de 2009 at 10:48  

Gostei da estreia muito legal 
quero acompanhar doto o seriado começo ao fim 
os atores genial 

4. 4 Silvia  

14 de novembro de 2009 at 11:02  

É uma delícia rever a série Ó PAÍ Ó ! Apesar de todos os problemas encontrados na 
Bahia, principalmente pelos moradores do Pelourinho, o povo baiano não deixa a 
peteca cair e com uma boa dose de humor e muita sabedoria, luta pelos seus 
objetivos. Parabéns! 

5. 5 Carolina Villas Boas  

14 de novembro de 2009 at 11:04  

O maximoooooooooooooooooooooooooooooooooo!!! 
Muito bom mesmo… 

6. 6 Maiane Calderazzo  

14 de novembro de 2009 at 11:08  

Excelente!!! 
Espero não perder nenhum capitulo, moro no pelourinho e tive o prazer de ver 
algumas cenas sendo gravadas. 

7. 7 Delmar Jose R.Silva  

14 de novembro de 2009 at 11:26  

Queria assistir as gravações infelizmente o trabalho não deixa, mas pelo menos 
tenho a oportunidade de ver a qualidade do filme, realmente não deixa nada a 
desejar. Ja tive a oportunidade de encontrar alguns dos personagens aqui em 
Salvador e eles são de uma simplicidade fora de serie. 
Parabéns a cada um deles pelo trabalho. 

8. 8 luiz  



14 de novembro de 2009 at 11:27  

foi muito bom parabens toda equipe legal 

9. 9 Diego Duarte  

14 de novembro de 2009 at 11:28  

Gostei muito da primeira temporada. Espero que a segunda seja melhor. Mas, Não 
gostei muito do episódio de ontem. 

10. 10 andre cunha  

14 de novembro de 2009 at 11:30  

Falta um roteiro mais interessante e menos caricato, por mais que o roteirista seja 
bom ele tem que deixar que os atores opinem, como na peça onde eles mesmos 
criam seus textos, a graça da série é exatamente ter o toque regional sem 
interferencias . 
Se continuar como nesse episódios os numeros do ibope vao por a serie fora do ar 
rapinho, ainda da tempo de mudar a dinamica, ser engraçado não é o caso , a 
história é deixar que seja naturalmente baiano!!! 

11. 11 Luciana Batista  

14 de novembro de 2009 at 11:36  

Adorei! Foi muito bom! 

12. 12 Norberto Andrade  

14 de novembro de 2009 at 11:36  

Como já vinha acontecendo, este trabalho excelente dos nossos baianos mais uma 
vez sofreu inferências que baixa a qualidade do conteúdo temático do filme. Mesmo 
assim, ri e ainda consigo ler nas entre linhas as razões de dizermos “Ó Pai, ó!”. 
Parabéns oas baianos! Paz e Bem. 

13. 13 Neiva  

14 de novembro de 2009 at 11:41  

O qu eue achei muito engraçado, foi a custeleta de Volverini rsrsrsr!! 

14. 14 Denisson Barbosa  

14 de novembro de 2009 at 11:42  



Gostei, por mostrar um problema social que acontece aqui na bahia e que as 
autoridades assistam e possam fazer algo. 

15. 15 Daniela  

14 de novembro de 2009 at 11:42  

Muito bom! Maraaaaaaaaa! 

16. 16 Ney Dias  

14 de novembro de 2009 at 11:42  

A globo tem que se render à cultura de outros estados e deixar de repetir por mais 
de quarenta anos as bobagens das suas insuportáveis e repetitivas novelas, só 
assim, ela terá alguma chance de não afundar. Parabéns à direção de O pai 
ó.Divino. 

17. 17 Tenyson  

14 de novembro de 2009 at 11:47  

Definitivamente maravilhoso, deixei de ir para uma despedida de solteiro, a festa foi 
maravilhosa, mas tenho certeza que não foi tão boa quanto a estréia da Série, 
parabéns a todos do seriado, retrata de forma carismática a situação vivda no 
Pelourinho, e que poucas pessoas conhecem. 

18. 18 flavia rosa  

14 de novembro de 2009 at 11:55  

Eu sou uma fã de “Ó pai Ó” e tudo o que mostre a Bahia como ela é, e não como 
um povo que fala “meu rei ou painho”. Eu adoro os atores, eu acho que nã teriam 
melhores, adorei as caras do Lazaro Ramos….mas o conteúdo foi fraco demais. 
Quando terminou, eu fiquei parada esperando mais e cade? Mas isso ainda não tirou 
o meu amor por “Ó pai ó”. 

19. 19 Marcus  

14 de novembro de 2009 at 12:02  

Como sempre,nosso querido Lázaro Ramos deu show!! adoreide verdadee não 
desmerecendo todo o elenco tbm exelente felicidades para todos do ó paí ó. 

20. 20 Deco  

14 de novembro de 2009 at 12:02  

É preciso falar mais gírias da bahia, como nas outras temporadas. 



21. 21 Jadson Menezes  

14 de novembro de 2009 at 12:05  

Gostei da estreia, mas,deixo uma opinião, por favor, propaguem as MARAVILHAS 
QUE DEUS FAZ NA VIDA DA PESSOA. 

Obrigado! 

DEUS abençõe a todos! 

22. 22 wellington freitas  

14 de novembro de 2009 at 12:06  

Vi a estreia e adorei eu acho que poderia ser um pouco melhor o elenco é exelente 
para um conteudo pobre,fica ai uma critica costrutiva,POR NÃO O GRUPO DO O PAI 
O NÃO SAIR UM POUCO DO PELOURINHO E A ILHA JA QUE É VERÃO UM BELO DE 
UM PASSEIO DE ESCUNA COM FARROFADA PAGODE INTRIGAS BRIGAS POR 
GALETO E TUDO MAIS 

23. 23 Klecius Braga  

14 de novembro de 2009 at 12:07  

Muita pertubação, zuera, azaração, musicalidade, etc. a cara do Pelourinho, e 
viiiiiiiiiiiiiiiiiiva a BAHIA. 

24. 24 Raphael Cunha  

14 de novembro de 2009 at 12:12  

O episódio sim me pareceu meio bobo. Me pareceu mais uma peça de teatro vista 
pela TV, isso não me agrada. Falando nisso, a produção nacional tem muito disso, 
assim como “Lisbela e o Prisioneiro” onde os personagens falam o tempo inteiro 
com eles mesmos em voz alta. Teatro puro, transmitido pela tv. No fim, prefiro a 
temporada anterior. 

25. 25 FABIO ROCHA  

14 de novembro de 2009 at 12:20  

Acho bem leal quando a minha Bahia esta em evidência em rede nacional, quanto 
ao elenco ótimo, Lázaro Ramos sabe bem retratar como é ser baiano e como é 
gostoso conviver com a articulações baianas no falar no fazer as coisas, sensacional 
todo mundo. 

Agora a história do primeiro episódio ficou preso nas tramoias de queixão, não 
gostei. Ridicularizar aos que se dizem de Deus em qualquer forma, é desnecessário 
para este núcleo de artista tão inteligentes, Fé não tem nada a ver com Humor 



pra mim, equivoco e exagero, o Brasil precisa saber é como nos baianos gostamos 
de encarar a vida e como amamos o lugar que nascemos, a nossa paixão pela 
musica, pelo bahia pelo vitoria. 
assunto não nos falta, né verdade. 

Mostrar a nossa Bahia seria mais interessante 
e educado. 
Espero que eles mudem o foco nos proximos episódios. 
So pra terminar gostei tambem das musicas as trilhas foram boas o forro do fala 
mansa, Gil, Caetano. 
valeu galera do jornal a tarde. 
sucesso para o paió 

26. 26 Francisco  

14 de novembro de 2009 at 12:24  

Também achei as personagens um pouco mais caricatas e as confusões mais 
exageradas, mas continuo gostando. 
Esse primeiro episódio foi muito mais cara de teatro do que de série para TV. 
“Faça aí esse Wolverine direito, viu, pai!” kkkkkkkk. Muito engraçada essa ideia que 
Roque deu ao barbeiro. 
Ó paí, ó! 

27. 27 Ivana Brito  

14 de novembro de 2009 at 12:33  

Poxaaaaa! não assisti resisti até o último minuto mais cai no sono queria muito ter 
assitido…devia reprisar mais cedo né,pois acordo muito cedo e cedo estou com 
sono. 
Adoro Lázaro acho ele um ator excelente. 
Deve ter sido muito bom… 

28. 28 PAula  

14 de novembro de 2009 at 12:34  

Pô, comentei a mesma coisa aqui: a Pelajo tá braba! Não gosta muito do O Pai O 
nao. heheheh 

Eu gostei do episodio, ia assistir outra coisa e acabou me fisgando. Concordo que 
para quem conhece o jeito e girias fica mais divertido. Não sei se tem apelo para 
todo o BRasil. 

29. 29 Joseph Almeida  

14 de novembro de 2009 at 13:08  

Apesar de ter um “Apagão” por aqui nas regiões das Cajazeiras – achei que foi bom, 
por outro lado, como sempre, a forma exagerado de expor a regionalidade da Bahia 



sempre tem um biotipo ou linguajar proprio que as vezes soa de mal tom – mas 
enfim, é o que os meios de comunicação passam da Bahia para o resto do Pais. 

30. 30 Rosangela alves  

14 de novembro de 2009 at 13:24  

Eu amei essa 2ª temporada, muito legal eu ri muito. a globo ta de parabéns. 

31. 31 B.Sampaio  

14 de novembro de 2009 at 13:27  

Apesar do enorme sucesso da série, com excelentes atores, creio que o programa 
de ontem exagerou no estereotipo e crítica religiosa contra as igrejas neo-
pentecosteais. Tenho certeza de que se fosse o inverso, onde um seriado nacional 
cristão tratasse a religião, deuses e valores do candomblé com a mesma leviandade, 
a gritaria seria geral entre os chamados “grupos contra a intolerância religiosa”. 
Viva a diferença e o respeito. 

32. 32 Alvir  

14 de novembro de 2009 at 13:45  

Muito bom! 
Falta mais a participação do pastor. 
E porque não fazem um passeio de ônibus, tipico de baianos, peças orientações a 
Renato Piaba. 
Um abraço. 

33. 33 Evie Patty  

14 de novembro de 2009 at 13:52  

Assisti a primeira temporada e já tinha achado ridículo o papel do pastor.Desta vez 
a rede Globo exagerou demais. Sabemos q a emissora não gosta dos evangélicos e 
por isso vive nos atacando, mas ela tem que lembrar q hoje já somos 23% da 
população brasileira e a tendência é aumentar cada vez mais.Se vive da audiência e 
dos nºs do Ibope, é melhor repensarem sobre o assunto. 
Eu não assisto mais. 

34. 34 Paulo Bacelar  

14 de novembro de 2009 at 14:03  

Para se produzir algo culturalmente de qualidade tem que ser na Bahia, sem 
dúvidas um excelente programa que junta aqueles que sabem fazer o que há de 
melhor, diversão e bagunça do início ao fim, um humor de uma forma bem baiana. 
Ficamos “cegos” sem querer encarar a realidade, principalmente se tratando de 
religião que mesmo sendo feito de forma humoristica criticamos 
desnecessáriamente. A religião também tem de ser tratada desta forma porque 



não? São fatos e está bem aí evidente, em nossa “cara”. Mas o melhor mesmo foi o 
tema sendo interpretado pelo talentoso Matheus Nachtergaele. 
Voltando, imaginem se pudessemos colocar vários produtos de qualidade desse tipo 
mostrando imagens aéreas de Salvador, filmagens sendo feitas também em outros 
locais da cidade e sendo vista por todo país. 
Os responáveis pela edição do programa deixam um pouco a desejar no quesito 
finalização, teria que finalizar com algo que cause impácto para que fique mais 
empolgada a próxima edição. Outra coisa que gostaria de ressaltar foi a somzeira 
do Roque, se essa música for inserida no próximo carnaval é sucesso total! 

35. 35 georgio moises  

14 de novembro de 2009 at 14:13  

só vagner moura salva!!!!!!!!! 

36. 36 Sinéas S.  

14 de novembro de 2009 at 14:28  

A série não representa a Bahia. A idéia está fundamentada no Pelourinho anterior ao 
grande processo de reforma. E quem conhece a história do local sabe, muito bem, o 
que isso significa. 

 
VEÍCULO TÍTULO 
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Tom Zé está nervoso para show em Irará 

 

O músico Tom Zé 

Katherine Funke, enviada a Irará 

“Três semanas atrás, quando comecei a ter chilique lá em 
casa, Neuza me perguntou: ´você não tá nervoso por causa 
desse show de Irará, não?´ E era. Tive pesadelos, tive 
medo, tive tudo. Mas é que como sou profissional há muito 
tempo, você começa a trabalhar e vai esquecendo. Mas 
quando eu subir no palco, vou estar seguramente 
nervosíssimo”, disse o cantor Tom Zé em Irará, hoje 
(13/11) às onze e meia da manhã, finalizando a entrevista 
para o programa Aprovado! 

O show vai acontecer neste sábado (14/11) à noite, durante 
a Feira da Mandioca, promovida pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, com apoio da prefeitura e do Movimento Viva Cultura. Faz 18 anos 
que o músico não canta em sua terra natal.  

Ele chegou ontem à tarde na cidade. Foi recepcionado por 200 crianças na rua, entre elas 
Edcarlos Jesus Carvalho, 10 anos. “Eu gosto dele. Fui ver”, diz o menino. Tom Zé está 
hospeado na casa de Edson Barbosa da Silva Filho, 52, o publicitário Edinho, dono da 



agência Link. A casa é a sede da fazenda Flor de Brotas, a 12 quilômetros ao norte da sede 
do município.  

Antes e depois da gravação da entrevista para a TV Bahia, realizada na varanda da 
fazenda, Tom Zé conversou com exclusividade com A TARDE. Logo após contar que estava 
nervoso com o show e se despedir do público do Aprovado!, falou com a repórter Katherine 
Funke sobre o espetáculo e as duas novas músicas que compôs para a cidade: “Renato, 
filho de dona Ceci”, que vai ser executada pela Filarmônica 25 de Dezembro agora à noite, 
e “Irará, Iralá”, que vai mostrar à cidade durante o show.  

A música para a banda filarmônica foi composta a pedido de Antônio Luís dos Santos, 70, 
amigo de infância com quem Tom Zé conversa quase diariamente, por telefone. “Quem me 
pediu foi Diógenes, o presidente”, conta Tonho, “e levou uns três meses para ficar pronta.” 
Vai ser a primeira execução pública da composição. A banda também vai tocar músicas do 
maestro Almir Oliveira (1903-1993), que foi grande amigo de Tom Zé e parceiro na música 
“Terra Morena” (letra de Tom Zé para música de Almir Oliveira).  

A TARDE – Esse negócio de sentir medo do show de amanhã tem a ver com aquele “medo 
encantatório” que você sentia ao tocar junto com Dega, Zé Nilton e Pedro Cem?   
Tom Zé – Não. Tem pessoas que tem esse medo gostoso do palco, mas eu não. É um 
medo de não-viver. É um medo de ameaça da morte, talvez lá da falta de leite da mãe, 
talvez por causa da minha infância em Irará, que foi a infância mais dura que se pode 
imaginar. Não faltava nada econômico: comida, roupa, nada. Mas, emocionalmente, faltava 
quase tudo. Guile, minha irmã, é que me salvou.  

Você diz, no livro “Tropicalista Lenta Luta”, que foi rejeitado pela família. Como assim? 
Tom Zé – Não era propriamente pela família. Nós éramos o braço fraco da família Santana, 
que era uma família muito fort. E eu, moleque, menino, né, todo mundo que queria tirar 
um sarro da família Santana, tirava em mim. E eu, que já era muito assustado, que saí de 
casa muito tímido, fizeram o que quiseram de mim. Foi um sofrimento terrível, minha 
infância toda. Foi a pior fase da minha vida.  

O que acontecia? 
Tom Zé – Sabem a segregação que fazem com preto, às vezes? Segregação. Era o 
principal. E aí tinha várias outras (coisas) que chegavam junto. É claro que tinha pessoas 
que me amavam, como Renato (filho de dona Ceci), Antonio Luís, Virgínia, Val, Guiomar. É 
por isso que eles são tão importantes.  

Quem são essas pessoas que estão na música “Irará, Iralá”? 
Tom Zé – São heróis da minha infância, companheiros. Grande parte está morto.  

Há várias outras músicas suas para Irará: “Os doidos de Irará”, “O abacaxi de Irará”, 
“Correio da Estação Brás”, “Menina Jesus”… 
Tom Zé – É, “Menina Jesus” vou cantar aqui. “O abacaxi de Irará” é sucesso em São Paulo; 
encontrei uma criança de cinco anos, Gabriel, que gosta muito dessa música…  O público 
pede para cantar, é uma paixão inexplicável. Claro que vou cantar aqui, já estou tocando 
até em São Paulo… 

Esses personagens da nova música nunca apareceram nessas composições? 
Tom Zé – É. Sâo pessoas mais próximas de mim, que me ajudaram a sobreviver, e até os 
inimigos, eu perdoo os inimigos. Tinha um menino chamado Miro, três anos mais velho que 
eu, forte, sabidão, que me roubava dinheiro na escola diariamente e fazia eu roubar na loja 
de meu pai para dar a ele. Foi um sofrimento durante três anos até meu pai saber. Quando 
meu pai soube, eu pensei que nunca mais ia levantar os olhos na vista de ninguém na 
cidade.  



Mas o Miro te obrigava, né? 
Tom Zé – É, eu para poder viver, achava que tinha que fazer tudo o que ele queria. Não 
era cascudo, era a força moral. Me tiraram do primeiro e do segundo ano porque um 
menino muito mais alto do que eu me deu uns cascudos. Aí, me botou no terceiro, quarto e 
quinto – e aí foi pior. Todo mundo podiia não ser bobo de me dar cascudo, que isso não 
dava em nada, mas tomava dinheiro, me desmoralizava… Aí tem uma coisa gozada. Na 
ocasião, meu pai tinha comprado a casa de Tio Oscar, e Armindo (meu primo), que vivia 
numa casa que era um palácio, foi viver naquela casa humilde que eu vivia. E ele tinha um 
ódio de mim mortal. Eu não podia compreender por que, pensava que fazia parte do fato 
de eu não ser humano. Fazia parte daquela coisa que eu não entraria na raça humana. Ele 
era quinto ano, eu era segundo.  

Mas você não tinha ódio deles, tinha? 
Tom Zé – Hoje, eu não tenho, mas por algum tempo, terei tido, né? Mas hoje eu 
compreendo: uma família grande, que vivia numa casa que tinha um sanitário civilizado, 
foi para uma casa de sentina turca, que foi onde eu me criei até os sete anos. Aquela 
humilhação, a mãe velha, doente, aquela vergonha, porque o pai deles faliu – tudo veio 
pra cima de mim. Ele me perturbava… Ave Maria! Os outros meninos eram caridosos, 
gentis. Aguinaldo Maia, por exemplo, que está nesta música, era gentil. Dizia pra Miro 
assim: “Miro, você tá roubando Tom Zé, por favor…” Se eu virasse pra Aguinaldo e pedisse 
para ele dar um jeito nisso, ele dava.  

E Dega, Zé Nilton, Pedro Cem, com quem você tocava aqui em Irará? 
Tom Zé – Nossa, eram realmente amizades muito carinhosas, principalmente Dega e Zé 
Nilton. Pedro Cem teve um problema: ele era muito lindo, um príncipe. Era filho de uma 
família relativamente pobre, normal, como nós todos, mas ele era um princípe, uma pessoa 
linda. Nós todos também admirávamos a beleza dele. Sempre gentil, simpático, e é claro 
que as moças se derretiam. Aí ele tinha que pagar o preço de ser tão gracioso.  

Eles estão na música nova? 
Tom Zé – Por acaso, não achei verso pra eles. Pedro Cem encontrei em Los Angeles. O 
nome dele é Renato de Hospício, porque ele é filho de seu Auspício. Zé Nilton mora no Rio 
de Janeiro e Dega é fazendeiro em Feira de Santana. Olha, diga que pra Dega, Zé Nilton e 
Pedro Cem, vou fazer outra música. Não para amanhã, mas vou fazer uma música com 
eles também. Aí eu faço outra depois, porque tem o Zé Aristeu que não botei em música, 
tem o comunista mais famoso aqui de Irará além do meu tio (Fernando Santana), o Dr. 
Aristeu. Zé Aristeu era uma pessoa pobre que escreveu coisas lindas sobre Irará, coisas 
assim bem precisas, sem ser metido à literato.  

* 

Confira trecho da letra da nova música de Tom Zé  
“Irará, Iralá”  

Tio Zé Maia, Aguinaldo, Renato,  
Toteia, Nola, Antonio Luís, Virgínia, Val  
Renato, filho de dona Ceci 
Não fosse ele eu não tava aqui  

(”Foi por causa de Renato que eu vim a fazer música”) 

Dona Maninha, mãe de leite minha,  

(”Ninguém ligava pra isso. Um dia eu disse pra ela: a senhora foi minha mãe de leite, 
então tudo o que eu penso também está aí no seu seio, nesse sangue ranzinza de Paulo 
Cumbuca e de Ivan, o Turco. O Ivan foi meu irmão-de-leite. Eu brigava com ele a vida toda 
na rua detrás e nem sabia que ele era meu irmão de leite.”  



*  

A Filarmônica ficou ensaiando meses essa música sua que vão tocar hoje à noite. Qual sua 
história  com a banda? 
Tom Zé – Eu fui expulso da Filarmônica. Em 1965, queria estudar música. Aí, Zequinha, 
maestro, falou para eu ir na filarmônica, estudar saxofone. Mas aí, Alberto Nogueira, que 
tomava conta da escola de música, foi me tirar da escola. Foi me expulsar. Foi a coisa mais 
estranha do mundo. Eu me lembro: em cima do correio, que era defronte da nossa casa, a 
lua estava começando a aparecer. Ele começou uma conversa comprida, que não acabava 
mais. A lua já tava quase no zênite, e ele para explicar aquele negócio de que eu não podia 
(meu pai colaborava com a banda, com ele, com o asilo dos velhos, era uma criatura 
formidável), para acabar me convencendo, com delicadeza, que o povo da cidade tava 
dizendo que eu ia ocupar a escola sem utilidade, porque meu pai era rico (aqui em Irará, 
quem tinha uma loja era chamado de rico, e meu pai tinha uma loja, mas só tinha um 
carro na cidade, e não era dele) e eu não ia estudar na banda. Ora, eu lhe pergunto, se 
alguém quer estudar música, e se tem uma escola de música, importa que ele vai tocar ou 
não? Mas antes da lua chegar no zênite, eu entendi que ele queria me tirar da escola, e 
senti aquilo que agora você sabe o que é: “tô morto, tô anulado”, que era o que eu sentia 
toda vez que uma coisa ia falhar. Aí eu estava tão envergonhado que queria que ela 
conversa acabasse imediatamente, para eu poder ir-me embora e nunca mais ir lá. Se 
fosse agora, eu pensaria em falar com meu pai, pra pedir a ele para eu continuar na 
escola, deixar eu estudar, que eu tenho vontade, o que é que custa? Eu tinha 18 anos e 
arranhava um violão. Fiquei na escola por dois meses, e na segunda lição que o mestre 
Zequinha me passou, chegou essa notícia. O que parecia era que se confirmava aquela 
coisa: você não tem direito a ser gente.  Mas eu não guardei mágoa na filarmônica.  

Você está hospedado aqui na casa de Edinho. Como vocês se aproximaram?  
Nós fomos criados com uma ética diferente. Em Irará, a ética era o maior assunto das 
conversas dos nossos avós. Algumas pessoas foram muito sensíveis a isso. Quando a gente 
encontra alguém que responde do mesmo jeito, aí imediatamente tem uma identificação 
muito grande. É um mundo muito diferente, o mundo de nossa infância – da minha 
principalmente, na época de 1940, 1950.  

E Tom Zé foi almoçar na casa de Totéia, vizinha de Tonho. A apresentação da Filarmônica 
25 de Dezembro começa às 19h, na sede da escola de música, no centro do município.  

 
VEÍCULO TÍTULO 

Correio da Bahia Festival de Músicas Mestiças: Evento é aberto no Museu Du 
Ritmo 

O Ano da França no Brasil ganhou reforço nesta sexta-feira (13) com o Festival de Músicas 
Mestiças que acontece no Museu Du Ritmo até este domingo (15), encerrando a 
programação oficial do acordo de cooperação cultural entre os dois países. O festival reuniu 
artistas franceses, baianos, de países africanos e caribenhos. Além do festival, houve a 
exposição de música negra. 

O Festival de Música Mestiça de Angoulême foi criado por Christian Musset na região 
francesa de Poitou-Charentes, em 1976. Tem como objetivo a promoção da música urbana 
e contemporânea da África e países da diáspora africana, mostrando ao mundo ocidental a 
criação artística nesses países e oferecendo uma plataforma de expressão e intercâmbio 
aos participantes. 



 
Cantor Carlinhos Brown é o anfitrião do evento 

Já a exposição é um pouco do que será o Centro da Música Negra, que funcionará no 
Museu du Ritmo. O projeto terá exposições totalmente digitais, com apresentações em TV 
de plasma, proporcionando experiência sensorial aos visitantes. A previsão é que o centro 
seja finalizado em 2010. 

 
Abertura do Festival de Músicas Mestiças, no Museu Du Ritmo  

Cultura negra 
O Governo do Estado atuou na atração do evento para a Bahia, apoiou financeiramente, via 
Fundo de Cultura do Estado, além de articular junto aos governos brasileiro e francês 



suplementos financeiros. Para o governador Jaques Wagner, o festival e a exposição da 
música negra fortalecem a cultura negra no estado, além de serem um intercâmbio  

Confira a programação 

 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio da Bahia Festival de Músicas Mestiças é aberto no Museu du Ritmo 

O Ano da França no Brasil ganhou reforço nesta sexta-feira (13) com o Festival de Músicas 
Mestiças que acontece no Museu Du Ritmo até este domingo (15), encerrando a 
programação oficial do acordo de cooperação cultural entre os dois países. O festival reuniu 
artistas franceses, baianos, de países africanos e caribenhos. Além do festival, houve a 
exposição de música negra. 

O Festival de Música Mestiça de Angoulême foi criado por Christian Musset na região 
francesa de Poitou-Charentes, em 1976. Tem como objetivo a promoção da música urbana 
e contemporânea da África e países da diáspora africana, mostrando ao mundo ocidental a 
criação artística nesses países e oferecendo uma plataforma de expressão e intercâmbio 
aos participantes. 

Já a exposição é um pouco do que será o Centro da Música Negra, que funcionará no 
Museu du Ritmo. O projeto terá exposições totalmente digitais, com apresentações em TV 
de plasma, proporcionando experiência sensorial aos visitantes. A previsão é que o centro 
seja finalizado em 2010. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Correio da Bahia Sucom oferece alvarás de construção aos terreiros de 
candomblé 

Em evento realizado pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do 
Município (SUCOM), neste sabádo (14), será oferecido,  aos representantes de terreiros de 
candomblé a possibilidade de dar entrada em processos como: TVL (pré-licenciamento de 
empresas), licenciamento para publicidade, fiscalização de empreendimentos, alvarás de 
construção, reforma e reparos gerais, entre outros.  

Além de atender os responsáveis pelos terreiros de candomblé de Águas Claras e 
adjacências, a equipe de profissionais da Sucom disponibilizou os mesmos serviços para 
qualquer requerente que se dirigiu ao local onde aconteceu o Fórum. 

 

 



VEÍCULO TÍTULO 

Correio da Bahia Nordeste de Amaralina: Marcha em comemoração a 
Consciência Negra 

Em comemoração ao Mês da Consciência Negra, será realizada a partir das 15h desta 
sexta-feira (13), uma marcha promovida pelo 'Atitude Quilombola - Entidade de Movimento 
Negro', junto a associações de moradores e grupos culturais do bairro Nordeste de 
Amaralina. Caminhada sairá do final de linha do Vale das Pedrinhas até o 'Largo da Dinha', 
no Rio Vermelho, onde acontecerá um grande show com bandas da comunidade.   

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Câmara homenageia a atriz Nilda Spencer 
 
Leidiane Brandão - Considerada a embaixatriz do teatro baiano, a atriz Nilda Spencer foi 
homenageada em sessão especial na noite de ontem, no Centro Cultural da Câmara dos 
Vereadores. A sessão foi presidida pela vereadora Vânia Galvão, que disse estar muito feliz 
em relembrar a historia da atriz. “Homenagear Nilda é homenagear  o teatro baiano. Uma 
pessoa talentosa que merece este reconhecimento”, falou a vereadora. 

Ainda de acordo com Vânia Galvão, está em tramitação na Câmara um projeto de lei que 
visa instituir em Salvador, o Dia Municipal do Teatro, em homenagem a atriz. “A data 
escolhida para marcar este dia será 18 de junho. Dia do aniversário de Nilda. Com certeza 
ela ficará para a história”, relatou a vereadora. 

Nilda, que foi colunista no Jornal Tribuna da Bahia, iniciou sua trajetória profissional como 
atriz na década de 50. A partir deste momento, passou a dedicar sua vida ao teatro. Aos 
85 anos, após complicações de uma cirurgia realizada no ombro, a atriz veio a falecer no 
dia 9 de outubro 2008.  

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Ministro destaca papel de Salvador na luta pela igualdade 
racial 

Thiago Pereira - O papel de Salvador, cidade com maior número de negros fora do 
continente africano, na luta contra o racismo recebeu elogios do ministro da Promoção de 
Políticas da Igualdade Racial (Seppir), Edson Santos, que esteve recentemente na capital 
baiana. 

“Por toda sua contribuição histórica na luta contra as desigualdades e por ser a capital 
brasileira com o mais expressivo percentual de população negra, Salvador não poderia 
estar fora das comemorações nacionais”, disse o ministro ao se referir ao Dia Nacional da 
Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro. 

Segundo Edson Santos, Salvador é especial não só pela grande concentração de 
afrodescentes, mas, principalmente, porque é a cidade que mantém viva as raízes e 
tradições africanas. “Salvador vem dando exemplos importantes para as demais cidades 
brasileiras como a plena aplicação da Lei Federal que determina o ensino de História da 
África e da Cultura Afro-brasileira nas escolas brasileiras”. 

O ministro também elogiou um projeto voltado para a atenção aos portadores de anemia 
falciforme, doença com maior incidência sobre a população negra. “Também temos que 
reconhecer ações como o mapeamento de terreiros, visando a regularização fundiária e a 
criação do Selo da Diversidade, que estimula os empresários a contratar profissionais 
negros”, afirmou Edson Santos.  



Comemorações do dia 20 
No Dia Nacional da Consciência Negra, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca 
em Salvador para assinar o Estatuto da Igualdade Racial e novos títulos de propriedade das 
terras ocupadas por comunidades quilombolas, evento que será realizado na Praça Castro 
Alves, também conhecido como o poeta dos escravos. 
             
“Muito ainda resta por fazer, em Salvador e no Brasil, para alcançarmos uma sociedade em 
que todos sejam efetivamente respeitados em sua diversidade – independentemente de 
sua origem, sua cor, seu gênero, sua opção sexual e suas crenças religiosas”, afirmou o 
ministro, que também disse considerar que já é possível enxergar, em dias futuros, um 
país livre da discriminação racial, em que as oportunidades sejam iguais para qualquer 
brasileiro. “Afinal, um país sem desigualdades é um país melhor para todos”. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Oportuno - Jacques de Beauvoir 
 
Polêmico e irreverente, Tom Wolfe (jornalista e escritor norte-americano) é o convidado 
para palestra do Fronteiras Braskem do Pensamento, próxima terça às 20h, na sala 
principal do TCA. Tema: O espírito de nossa época, sobre a relação entre jornalismo e 
literatura na contemporaneidade. Wolfe é um dos expoentes do movimento chamado novo 
jornalismo, nascido na década de 60. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já VEREADORA OLÍVIA SANTANA RECEBE O TROFÉU RAÇA 
NEGRA EM SÃO PAULO 

 
O troféu Raça Negra, o "Óscar" da comunidade negra, já tem presença confirmada de 
personalidades da política, das artes e profissionais renomados em diversas áreas que 
contribuem para eliminação das desigualdades na sociedade brasileira. 
  
O evento, que acontece no dia 15 de novembro, às 20h, na Sala São Paulo, contará com a 
presença dos ministros Dilma Rousseff (Casa Civil), Orlando Silva Jr. (Esporte), Juca 
Ferreira (Cultura) e Carlos Lupi (Trabalho).  
 
A vereadora Olívia Santana disse que recebeu com alegria o convite da Afrobras como uma 
das personalidades homenageadas junto à jornalista Glória Maria, o autor de novelas 
Manoel Carlos, as atrizes Camila Pitanga, Tais Araújo, Lázaro Ramos, Luiz Melodia, Zezé 
Mota, Elza Soares, Alcione, Paulinho da Viola, Milton Gonçalves, Tony Tornado, Seu Jorge 
entre outros. "Fiquei feliz porque é um reconhecimento das pessoas negras que lutam no 
dia a dia contra o racismo e por justiça social para todos" disse Olívia.  
 

VEÍCULO TÍTULO 

Carta Capital Ouvir para crer 

Edu Krieger. Lulina. Ronei Jorge e Os Ladrões de Bicicleta. Lucas Santtana. Desconhecidos 
da maior parte do público, esses são alguns dos nomes que levam a (boa) música brasileira 
adiante e têm feito de 2009 um ótimo ano em termos musicais. Em terra aplainada pela 
pulverização via internet e pelo esfarelamento das gravadoras multinacionais, esses e 
outros nomes partem de uma relação zerada com seu ofício, mas ainda voam longe do 
sucesso de massa.  
 
O cenário é de grande transformação e de muitos intercâmbios. Exemplar dos cruzamentos 
operados na música brasileira atual é o compositor e cantor carioca Edu Krieger. Filho do 
compositor erudito catarinense Edino Krieger, ele preferiu enveredar pela combalida MPB a 
seguir o pai na música de concerto. Mira as correntes de MPB, bossa nova e samba, mas 
desafia seus dogmas em prol de despretensão, leveza musical, guitarras, sanfonas, 



programações eletrônicas, cuícas como instrumentos harmônicos.  
 
“Misturar cavaquinho com guitarra ainda é visto com certa reserva. Ouço comentários do 
tipo ‘este samba é lindo, mas eu gostaria de ouvir com formação tradicional’”, conta. Sobre 
influências ainda predominantes, o artista diverge em parte de seus pares: “Não é preciso 
seguir necessariamente o que João Gilberto fez. Ele é genial, mas desde que surgiu 
revolucionando tudo apareceram tantas outras formas de tocar violão. Acho limitador 
seguir João só porque os outros vão achar o máximo”. Krieger acaba de editar seu segundo 
álbum, Correnteza (Biscoito Fino), onde pratica essa distensão de conceitos de modo 
discreto, avesso a confrontos diretos ou rupturas. A carreira individual segue escoltada pela 
adesão de cantoras como Maria Rita e Roberta Sá, que levam sua música a públicos 
amplos.  
 
Mais radical na demolição da MPB como a conhecíamos é Lucas Santtana, ativo militante da 
cultura digital, cujo ímpeto provocador deve estar inscrito no código genético, pois é 
sobrinho de Tom Zé e filho do também baiano Roberto Sant’Ana, produtor musical ligado 
às origens do grupo tropicalista. Lançado em julho, seu Sem Nostalgia (ybmusic) tornou-se 
um dos discos de ponta de 2009, pelo trabalho de desconstruir (e reconstruir) a 
importância, a sombra e o peso do violão brasileiro, por intermédio de trechos 
instrumentais “sampleados” (de modo não raro imperceptível) de Dorival Caymmi, Baden 
Powell, Jorge Ben, Gilberto Gil, Tom Zé e Novos Baianos.  
 
A banda Ronei Jorge e Os Ladrões de Bicicleta participa da vanguarda musical destes 
primeiros anos 2000, seja por injetar algum amor pela MPB no rock’n’roll, seja por praticar 
rock’n’roll em terra até há alguns anos colonizada quase exclusivamente pela axé music. 
“Comecei em 1994, época da explosão da música baiana, do axé. Aqui era meio deserto, a 
gente não tinha uma grande profissionalização, e a música de carnaval tomava a frente de 
tudo”, diz, de Salvador. “Até hoje é meio assim, mas diminuiu.”  
 
No recém-lançado Frascos Comprimidos Compressas (Gira Independente), o grupo 
distende a relação tensa com a hoje enfraquecida axé music. A letra de Aquela Dança, por 
exemplo, dialoga com os ex “inimigos”, e Ronei comenta: “Alguns do rock torceram o nariz. 
Os mais jovens adoram, são muito mais abertos que nossa geração”. Como a ecoar o título 
farmacêutico do CD, o cantor e compositor recebe como opressora a alegria hegemônica do 
axé. “Se você não fizer parte, fica parecendo que é meio doente. E às vezes é uma alegria 
meio tensa, alguns artistas ficam meio dopados na alegria. Ninguém é assim sempre”, 
afirma.  
 
Se ninguém é sempre alegre, tampouco deve ser triste sempre (como o rock independente 
costuma induzir). “Quando a tevê daqui faz reportagem sobre rock, é todo mundo de 
preto, morcego, tachinha. Não tem relação com a música pop. A gente tenta trazer um 
discurso de leveza e as bandas mais jovens são muito mais relax”, opina. “A relação entre 
o rock e o carnaval é de ódio e de amor. A gente odiava, mas todo mundo corria para ver 
Pepeu Gomes e Armandinho tocando guitarra. Hoje revisitamos Gerônimo, Luiz Caldas, 
Moraes Moreira. A gente está mais à vontade.” Ronei concorda que a distensão se relaciona 
à morte de Antonio Carlos Magalhães e ao declínio do carlismo na Bahia: “Se estivéssemos 
em período de Antonio Carlos, seria impensável a diversidade. Hoje se apresentam aqui a 
Mariana Aydar, o (coletivo experimental paulista) Instituto. Abriram-se editais, antes nem 
sabia o que era isso”.  
 
Terra de frevo e maracatu, o vizinho Pernambuco não teve seu axé, mas viveu uma 
contrapartida ao comercialismo desenfreado baiano, na figura do cultuado, experimental e 
nem sempre muito comunicativo mangue bit. Se há distensão por esse outro lado, um de 
seus nomes é Lulina. Cantora e compositora imersa em anos de gravações caseiras (e do 
emprego principal em agências de publicidade), ela acaba de publicar um brilhante álbum 
de estreia, Cristalina (ybmusic), em que a doçura se faz matéria principal de dezoito 
canções pop daquelas de decorar as letras após a segunda audição e cantar junto.  
 
Lulina explica como recebeu, ainda adolescente, o advento do mangue bit: “Fui só uma vez 



a um show do Chico Science, um dos últimos dele. Ele era vizinho da minha tia-avó, vi o 
carro batido, a relação era mais com a pessoinha que com a música. Eu era mais garota 
revoltadinha, na onda Nirvana, Sepultura, camiseta com caveira”. Mas nem Nirvana, nem 
mangue bit, nem o samba (que também diz admirar) deram cartas em seu som. Ela 
descreve sensação parecida à de Ronei Jorge na Bahia, quanto ao predomínio de um ou 
outro gênero musical: “Era difícil a banda que não tocasse regional ter espaço. Se você não 
faz regional com rabeca, ciranda ou mangue bit, não é Recife”.  
 
O disco é composto de versões retrabalhadas de músicas que já havia gravado em CDs 
artesanais. “Só Meu Príncipe eu guardei para estrear no Cristalina”, conta. O tal príncipe 
foge a quaisquer padrões MPB (ou mesmo mangue bit), e é definido por ela como “o troco 
da Amélia”, a personagem submissa do samba de Ataulfo Alves. Meu príncipe (...) limpa o 
banheiro/ Eu trabalho o dia inteiro/ Ele lava a roupa suja/ E eu bebo, bebo, bebo, diz a 
letra, em característico estilo “lulinês”.  
 
“Sempre fiquei com muita vergonha de mostrar minhas músicas. É muita metáfora com 
barata e minhoca, nem todo mundo está acostumado com isso”, descreve o próprio temor 
em se assumir artista pop. E explica: “Metáfora é uma forma de disfarçar sentimentos, de 
se esconder. Minhoca fala de morte. Barata é se sentir como um inseto que vai ser pisado”.  
 
A crônica do dia-a-dia é o mote de Lulina, que diz transformar em doces canções suas 
tristezas, insônias (para livrar-se de uma, compôs Narcolepsia), gastrites e bolhas na 
pleura (Blebs fala de tal doença, que ela teve de fato). “Novalgina era meu remédio 
favorito da infância, docinho, sabor morango”, brinca, num apartamento cheio de números 
13 espalhados, um “museu do extraterrestre” instalado no banheiro e uma bebida verde 
chamada Sangue de ET (que também virou música). “Estava ficando tão obcecada pelo 13 
que comecei a ficar com raiva do 14, aí fiz um disco caseiro, Aceitação do 14”, diverte-se.  
 
Lulina radicou-se em São Paulo há sete anos e sua música faz jus a uma habitual 
identificação musical entre pernambucanos e paulistas, à base de humor cáustico. Uma 
prova é Bosta Nova, humorada declaração de horror aos festejos de réveillon. “Eu até 
gosto de bossa nova, é que não conheço muito. Tenho várias homenagens à bossa, uma 
chama João Gilberto É Mariana.”  
 
Pois São Paulo não sai ilesa de sua doçura e timidez. A deliciosa Balada do Paulista ousa 
cutucar a fera e emerge como uma retumbante gozação aos sotaques e gírias da terra 
adotiva. “Um menino do meu trabalho falou essa frase: ‘Puta, meu!, tipo, nossa, cara!, 
então, eu fui lá e...’ A frase mesmo só começava no ‘eu fui lá’. Eu pensei, nossa, isso é 
uma música”, conta a gênese do amontoado de gírias que pronuncia 
“putameutiponossacaraentão”, sem tentar despistar o próprio acento pernambucano.  
 
Cada um a seu modo, o que esses artistas têm feito é tentar derrubar as ditaduras 
musicais. “O problema é a monocultura. Se estivesse numa cidade onde só houvesse rock, 
eu ia odiar o rock”, sintetiza Ronei Jorge. “Nos anos 1980, quem não era do rock no Brasil 
é que estava mal.”  
 
O ponto frágil ainda por superar, para artistas como esses, situados das classes médias 
para cima, é o da comunicação com públicos mais amplos. “Posso marcar um show na 
quadra da Mangueira na hora que quiser. Mas não tenho vontade, porque minha impressão 
é a de que vou ser mal compreendido ali”, defende-se Krieger a princípio, diante da 
discussão sobre a muralha que nas últimas décadas separou a MPB da música popular 
produzida por funqueiros, sertanejos e tecnobregas.  
 
Discorre sobre a contraposição entre os pais “loucos” dos anos 1960 e os filhos “certinhos”, 
temerosos de excessos. “Já reparou que as cantoras da minha geração surgem todas com 
vestidos compridos? Acredito que é pensado, é a preocupação de não chocar ninguém no 
País- que já foi e é significado de bunda, de É o Tchan.” E então ele depara com o próprio 
temor de se comunicar com mais espectadores: “Ao mesmo tempo que tenho medo de 
como meu trabalho vai ser recebido na periferia, Maria Rita me prova o contrário, com a 



visibilidade popular que me dá cantando minha música”.  
 
Curioso é notar que a filha de Elis Regina, lembrada por ele, tem abarrotado casas de 
shows com um repertório de sambas cantados em coro pela plateia. Um deles se chama 
Corpitcho, que Maria Rita tem apresentado com minissaias comparáveis à da jovem aluna 
da Uniban. Parafraseando Paulinho da Viola, as transformações da MPB estão no mundo, só 
é preciso enxergá-las.  

VEÍCULO TÍTULO 

IBahia Minc divulga resultado das Bolsas de Intercâmbio 

A Secretaria de Cidadania Cultural do Ministério da Cultura divulgou nesta sexta-feira (13) 
o resultado do Edital Bolsa de Intercâmbio Cultura Ponto a Ponto. A relação com as 33 
propostas classificadas consta da Portaria nº 40, publicada no Diário Oficial da União. 

A iniciativa, que faz parte do Programa Cultura Viva, irá promover a convivência direta 
entre representantes de dois Pontos de Cultura de cidades diferentes, beneficiando dois 
bolsistas de cada instituição, totalizando quatro por projeto. 

Dentre os objetivos estão a ampliação das possibilidades para a troca de conhecimentos e 
o fortalecimento da Rede de Pontos de Cultura em todo o país. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

IBahia Concerto encerra ano da França no Brasil 

O cantor Paulo Costa, soteropolitano radicado na França e considerado pelo Ministério da 
Cultura da França como o Embaixador da Bossa Nova na Europa, é o convidado para se 
apresentar no concerto O Franco Brasileiro, que será realizado na próxima terça-feira (17), 
às 20h, no Teatro da Barroquinha, na Praça Castro Alves.  

Aberto apenas para convidados, o show marca o encerramento oficial do Ano da França no 
Brasil, através da realização do Ministério das Relações Estrangeiras da Franca e Lupa 
Produções, com co-produção da Licia Fabio Produções , e parceria com a Fundação 
Gregório de Matos.  

Único artista brasileiro autorizado para traduzir o hino da musica francesa, Toulouse, de 
Claude Nougaro, Paulo Costa recebeu menção do Ministério da Cultura da França sobre sua 
obra. Considerada pelo ministro um artista singular, cujo tocar guitarra diferenciada e as 
vozes de toda a delicadeza e sensualidade sutil faz refletir o mundo suave da bossa nova. 

VEÍCULO TÍTULO 

IBahia Novembro da Música: termina hoje o III Fórum 

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) vai encerrar neste sábado (14) o III 
Fórum de Música, Mercado e Tecnologia (FMMT). O evento acontece no ICBA_Goethe-
Institut, no Corredor da Vitória, com acesso gratuito para músicos, produtores, 
representantes de festivais e casas de música, jornalistas e demais agentes da cadeia 
produtiva da música. 

Neste ano o tema do Fórum é Organização e Fortalecimento de Redes de Trabalho na Área 
Musical e tem como destaque os “Laboratórios Criativos”, cursos de nove horas de duração 
com os representantes do Espaço Cubo (MT), Circuito Fora do Eixo (MT) e do Fórum da 
Música de Minas Gerais (MG). 



O encerramento será composto por palestras sobre os temas Indústrias Culturais e a 
Economia da Música. A programação do evento ainda conta com a realização de shows com 
grandes nomes da música contemporânea brasileira e baiana. As apresentações poderão 
ser conferidas pelo público em espaços do Pelourinho. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

IBahia Centro Histórico lota com Noite das Cantoras 

Uma enorme fila se estendeu pelo Centro Histórico de Salvador nesta sexta-feira (13). O 
motivo foi a presença das cantoras Maria Gadu, Mariana Aydar e Márcia Castro. Centenas 
de pessoas já se posicionavam desde o começo da tarde em frente ao Largo Pedro Arcanjo 
para comprar os ingressos para o projeto Novembro – Música em Todos os Ouvidos, que 
reuniu as três artistas. 

Iniciado no dia 6 de novembro, o projeto reúne no Pelourinho grupos e artistas de 
destaque no cenário musical nacional. O próximo show acontece na sexta-feira, dia 20 – a 
Noite das Orquestras terá a participação da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana (SP), 
Ska Maria Pastora (Pe), Orkestra Rumpilezz (Ba). As apresentações começam às 20h e os 
ingressos custam R$10 e R$5. 

O Novembro – Música em Todos os Ouvidos também desenvolve até hoje (14), no Goethe-
Institut – ICBA o III Fórum de Música, Mercado e Tecnologia, com palestras e oficinas. 

O projeto tem como objetivo a integração de artistas baianos com nomes de destaque da 
música contemporânea brasileira e o debate e desenvolvimento da cadeia produtiva da 
música no estado. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Jornal da mídia  Especial TVE apresenta a música de Toninho Horta e 
Fernando Sodré 

 
Salvador - A TVE Bahia exibe, neste domingo (15), às 19h, mais um programa da série 
Especial TVE 10 Anos JamnoMam, com a performance de Toninho Horta e Fernando Sodré. 
Produzido a partir do show que os músicos mineiros realizaram em 28 de agosto no Solar 
do Unhão, o programa traz o violonista Fernando Sodré em apresentação solo e Toninho 
Horta acompanhado da Orquestra Fantasma, que, pela primeira vez, veio a Salvador com 
sua formação completa. Com a exibição deste Especial TVE, o programa com o Grupo 
Garagem, anteriormente previsto para o mesmo horário, terá sua exibição reprogramada. 
 
Fernando Sodré é um dos músicos mais importantes na tradição da viola caipira, 
instrumento já tradicional da cultura interiorana brasileira, que aportou no país em meados 
do século 16, trazido por colonizadores portugueses e padres jesuítas. Inovador da 
tradição, Sodré, além de exímio instrumentista e arranjador, desenvolveu, em parceria 
com a Hootz Lutheria, a viola de 14 cordas, que possui maior extensão harmônica que a 
tradicional de 10 cordas. Neste show, o violeiro executa canções dos seus dois álbuns: 
Fernando Sodré (2006) e Rio de Contrastes (2009). 
 
A apresentação do guitarrista Toninho Horta, atração mais esperada da noite, teve um 
colorido especial com a presença da Orquestra Fantasma, grupo que acompanha o músico 
há quase três décadas em turnês nacionais e internacionais. Além dos músicos Yuri Popoff 
no contrabaixo, Lena Horta na flauta, André Dequech no teclado e Esdra Neném Ferreira na 
bateria, participou da apresentação o violinista austríaco Rudi Berger. A apresentação de 
Horta contou ainda com a participação de Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz.  
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em foco Pré-Conferência Setorial de Cultura será realizada em 
Salvador 

 
A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, por intermédio do Núcleo de Culturas 
Populares e Identitárias, em parceria com o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia – 
Irdeb, Sebrae, Secretaria de Cultura de Camaçari, Comissão Baiana de Folclore, Rede 
Sertão Brasil, Rede de Cultura Popular de Irecê, Rede Pintadas, Fórum de Dirigentes 
Municipais de Cultura e Asseba – Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Estado da 
Bahia, anuncia a realização da Pré-Conferência Setorial das Culturas Populares, a ser 
realizada neste sábado (14), a partir das 13h, e neste domingo (15), no Liceu de Artes e 
Ofícios, Pelourinho, Salvador, Bahia. 
 
A Pré-Conferência Setorial das Culturas Populares integra-se à 3ª Conferência Estadual e à 
2ª Conferência Nacional de Cultura. Mais informações no Núcleo de Culturas Populares e 
Identitárias da SecultBA: (71) 3116-4066 / 4075 ou pelo mail 
culturaspopulares@cultura.ba.gov.br.  
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

JB ONLINE Coluna - Anna Ramalho 

Anna Ramalho - aramalho@jb.com.br 

Ó paí, ó PRAIA NO Porto da Barra, Salvador, meu amor, Bahia. Sábado de muito sol e 
calor. Em companhia de Bel, a mana querida, e de Deolinda, mana de adoção, 
matraqueávamos beliscando acarajé à francesa (cortado em apimentados bocadinhos) 
acompanhado de Coca Zero. 
 
Leseira baiana, alegria de viver, relax total – e inteligente, porque a conversa valia a 
viagem. 
 
De repente, um estrondo. As cariocas, sempre em estado de alerta máximo, por pouco não 
saíram correndo em ritmo de arrastão de Ipanema. Mas o grito saiu: aquele som agoniado 
do pânico, daquela angustiante sensação de que vai sobrar pra gente. A baianada em volta 
– e eram muitos, porque a praia é pequena e estava lotada – riu muito. 
 
O estrondo nada mais era do que o regular tiro de canhão das 11 horas de sábado, que 
parte do forte. Em baianês legítimo, o vizinho do lado sossegou a gente: “Não se avexem, 
não! Hoje, como a pólvora deve estar nova, saiu forte assim. Em outros dias, não passa de 
um puf!” Uma delícia. Amo Salvador imensamente. Talvez seja atávico, afinal, meu pai e 
seus pais eram soteropolitanos e moravam ali mesmo, perto de onde estávamos, na 
Ladeira da Barra. Hoje, quando vejo Salvador cheia de prédios altíssimos – que desfiguram 
tanto a sua bela paisagem, agora entupida de shoppings, de imensos supermercados – me 
pego a pensar como teria sido naquele tempo. Pela topografia da cidade, é de se imaginar 
que aquele mar azul tão lindo fosse visível de toda a cidade, como ainda é hoje, só que 
mais próximo, sem tanta interferência. Enfim. É o progresso, nada a fazer, mas incomoda a 
especulação imobiliária. Bel, que lá não ia há mais de 30 anos, se assustou. 
 
Mas também se maravilhou com tudo de bom que a Bahia tem, com aquela cordialidade de 
seu povo, a música que se espalha no ar, a beleza de seu Centro Histórico, onde ficamos 
hospedadas na Pousada des Arts, do franco-brasileiro Eric e Rose, sua mulher, brasileira 
regada a dendê. Uma detalhista, essa Rose: a pousada é cheia dos detalhes charmosos, 
das pinturas típicas, das toalhas pintadas à mão, camas com dossel e cortinado de rendão, 
ar condicionado tinindo pra espantar o calor, e a vista das ruelas charmosas, de um lado, e 
do belo Porto, do outro. 
 
Neste finalzinho do ano da França no Brasil, pelo menos nos meios em que circulei, só se 



falava o idioma de Molière. 
 
Irène Kirsch, minha anfitriã gentil e a jovem e brilhante adida cultural da França em 
Salvador, trabalhou como uma moura, enquanto nos divertíamos pela cidade. Naquele final 
de semana, ela estava recebendo a nata do comissariado francês, que chegou a Salvador 
para o encerramento oficial da temporada. Irène deu conta perfeitamente do recado, 
apesar daquela leseira baiana que, se não for muito bem conduzida diplomaticamente, 
pode bater de frente feio com o cartesianismo tão típico dos franceses. A adida mandou 
bem, quand même. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos e o manemolente Senhor do 
Bonfim deu conta do Descartes quadradão. Um verdadeiro banho. De dendê, bien sûr. 
 
Muitos dos franceses marcaram presença na festa de aniversário de Irène, em seu amplo 
apartamento na Graça, e misturaram as caipirinhas tão brasileiras com as deliciosas 
quiches do chef bretão Marc Le Dantec (um gato, diga-se). Lá conheci Márcio Meirelles, o 
interessantíssimo secretário de Cultura, feliz da vida com o sucesso do Museu Rodin em 
Salvador. Meirelles, que é o autor do argumento de Ó paí, ó, me confessou ao pé do ouvido 
as alegrias, mas também as decepções que tem tido no cargo: “O mais duro é que não 
reconheço mais os meus amigos. Nem eles a mim”. Com educação e finura, dizia nas 
entrelinhas que o pessoal da cultura ainda pensa como nos tempos de ACM, o capo di tutti i 
capi na Bahia, ainda que eu mesma reconheça tudo de bom que o finado cacique fez por 
sua terra. Trocando em miúdos, neguinho quer continuar mamando nas tetas. A cara do 
Brasil, né não? O Rodin de Salvador é uma graça. Evidentemente, não pode ser comparado 
ao de Paris, na minha opinião, o mais agradável museu do mundo, além de 
importantíssimo e belíssimo. É uma delícia admirar a indescritível obra de Rodin enquanto 
se passeia pelos lindos e bem cuidados jardins. No de Salvador, o que me encantou foi a 
casa que o abriga, o Solar Catharino, um lindo palacete do século 19 na Graça. 
 
Como sempre, deixei a Bahia pra trás com gostinho de quero mais. 
 
Ainda hei de ter um piedagrave;-terre por lá. De frente pro mar, porque a gente sempre 
deve pensar grande. 
 
E desde terça-feira tenho ainda mais saudade. Salvador é tão abençoada que ficou a léguas 
deste apagão que virou o Brasil de cabeça pra baixo e provou a todos os brasileiros que 
Lula não é tão o cara assim, como ele pensa. Desta vez, o blackout deu um apagão 
também no se achismo de Sua Excelência. Valei-nos, Senhor do Bonfim! 

Amo Salvador imensamente. 
 
A cordialidade, a música que se espalha no ar, a beleza do Centro 

Sábado, 14 de Novembro de 2009 


