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Em primeiro lugar, gostaria de externar minha satisfação de estar aqui , em 
Belo Horizonte. Sinto-me, de certa forma, honrado por fazer a abertura desta 
oportuna programação. Parabenizo o Departamento de História por mais esta 
realização, eu que venho acompanhando e dando apolo ao projeto Intelectual de 
vocês, consubstanciado no programa de· mestrado. 

Já falei sobre o rádio recentemente em Belo Horizonte, e procurarei, desta 
vez, de uma forma mais geral, tecer algumas reflexões sobre os rumos desta 
temática no Interior da pesquisa no Brasil, a nivel de pós-graduação, e Introduzir 
questões de fundo que essa minha a·tivídade de pesquisa sobre a cultura do rádio 
tem me proporcionado. Me Interessa mais, neste momento, entrar nessas questões 
específicas, art·ícular um a série de apreciações sobre os destinos da pesquisa entre 
nós, do que propriamente me ater a recuperação simples do objeto estudado. 

À propósito do Encontro, o que me Intrigou, Inicialmente, foi à própria 
expressão "Fronteiras na História". O própriotermo"fronteiras" parece-se sintomático 
deste momento: o tipo de encontro, os temas arrolados, as novas perspectivas que 
se impõem a nós, historiadores, preocupados com os rumos da pesquisa histórica, 
com as questões de encaminhamento teórico-metodológico da pesquisa histórica. 

Acontece que, nos anos 80, viemos de conhecer uma série de frentes de 
e>tpansão neste domínio. Nos anos 80, os historiadores quebraram a cabeça para 
tentar fazer uma história sem sujeito. Nós historiadores nos esforçamos, e muito. 
por desenvolver determinadas linhagens hlstorlográficas mais recentes e para 
tentar buscar a trama da História e, dessa forma, oferecer uma nova alternatíva para 
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ti . s rwolvimento d pesqul a. 
Ainda é dos anos 80 um esfot ço muílo grande porre up r ar dtmensõ s do 

vtvtd u até então est vam ocultas, ou como foi o termo da ép ca, s1l nc1ad. s 
1 1 1 ness direção que os e tuclos obre o co ldlano afloraram, s rnpr corn r1 

p1 tensão de 111troduz~r nova voz se fazer com qu p r onag 11 . ocull as v1 s · •rn 
ntâo, à cena histórica. 

Ne t período. fac ess s desalios, pod mo obs rva r qu s 1nstaiou Ufll 

11 ·no de pânico teórico entre nós. Esse clrma poderia ser chamado de orfandade 
t ·rica, na medida em que as referências mais significativas iam caindo por terra . 
1\s 1 onas sociais, particularmente o marxismo, deixaram de ser referências e 
1 >Jnuram·se passíveis de critica; passou-se a desconfia r desse corpo teónco mais 
l 1al, o que gerou uma sensação muito estranha, ao mesmo tempo de pânico e de 
norma curiosidade. 

De outro lado, não se sabia bem para onde se levavam os novos ca minhos 
d bertura e de desenvolvimento da pesquisa . A pesquisa histórica sempre foi 
liHliiO centra i zada entre nós. acanhada, marcad por um caráter oficial, ou 

fi lahzante. A ou adia dos novos historiadores os fez dlst ntes de seus pares mais 
.1nlígos, quando não surpreendeu a maioria dos cientistas sociais. desatentos às 
Inovações Introduzidas desde a Nova História 

A critica das Instituições se tornou comum. Trabalhos importantes vicejaram 
tiHSsa área. Estudos específicos sobre manfcõrn fos, prisões, escolas, sobre a 
condição ,feminina começaram a aparecer. Uma reviravolta nos estudos da 
escravidão - a busca do escravo como sujeito histórico acrescentou-se ao estudo 
dos movimentos sociais , quando os trabalhadores irromperam nos tex.tos históricos, 

ngrossando o coletivo dos até então tidos como das importantes. 
Vem desse quadro descrito o sublinhar a oportunidade desse Enco1_1tro e 

d s seria de palestras programadas. Falta apenas esclarecer o porquê de haver 
me intrigado com o termo "fronteiras". 

Face a essa programação, me parece multo ela r a a preocupação de reforça r 
essa tendência de discussão do Novo. "Fronteiras da História" está pedindo um 
outro olhar, uma outra perspectiva crit ica e analítica. Nem "Caminhos e Fronteiras", 
está se falando simplesmente em "Fronteiras" Nem "Vertentes e Fronteiras", es tá 
se falando tâo somente em "F ronteiras" 

Fronteira , inicia lmente, me reporta à Idéia de demarcação, delim it ação, 
busca de marcos, referências. Fronteira implica barreiras, fechamentos, aduanas, 
como também signHica passagem, entradas, saídas - fluxos, de gentes e coisas. 
Mas. acima de tudo, fronteira dá conta da idéia de um balanço, de um limite defin ido. 

Isto me parece particularmente multo sugestivo: já de algum tem o, os 
hislonadores estão sentindo necessidade de fazer um a lanço , de saber por onde 
t-m trilhado, de entender por que motivos tomaram certos atalhos e conhecer 
m lhor o ponto a que chegaram. Nesse sentido, parece·me que a presente 
programação se encontra afinada às preocupações ma1s prementes que estão 
romando conta dos historiadores. 

A Associação Nacional dos Professores, que organizou um grupo de 
trabalho e pacífico para a pesquisa a nível de pós -gradu ção, apresent· rei , no Alo 
de Janeiro, no próximo encontro nacional, um amplo programa de rev1são 
IHslonográflca com essa ordem de preocupaç· s. Esses trab lho e tão sendo 

reparados através de discussões de fundo, de modo a avaliar os de tinos 
contemporâneos da pesqutsa histór ca. 
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• Por x rnplo, esta e qu r ndo ent nd r m )I vo do rellux d qu 
ch ntav .mo de um história econôml a, ou os moliv s do rellu o até mesmo c1 
uma hlstorta pol ltica, par a não falai da própria rej lção a ess· fornta de classifica -
dos dominios da Htstória . S de um lado a mu rt os p r c anim dor novo qu dr 
g rcld qufs , t rnbém murtos 11\QI.Jreta e c ssrv lragment çãoe lsol rn r1t 
dos temas de pesquisa, p ra não dizer da perda da referências teóricas mal 
abrangen tes, muitas vetes obtld pr po ltadam nt . 

O modo gera l ess s n v s tendências de pesqursa acontecem de lorm· 
sslstomátlca, não se encontra tempo hábil para discut tras questões, as referências 

te_órlcas se t?rnam tênues, esgarçadas, gerando um clima de insegurança. p - ta 
nao falar, ate mesmo, de uma rlescontlança crescente, sobre a próprl quafldad 
desse trabalho mais avançado que os anos 80 for m oferecendo 

* * * 
Srn\Uitaneamente a sses rmpu lsos de revrs-o ava liação, a abertura 

ten átl a e rnantém, sinal d que os hlstorador'es ainda se ncontram animados 
a desb ravar o irnponderável. Você p dern notar, pela própr ia programação, qu 
meu r corte temático destoa tanto qu ntodos outros r cortes "H stória e Imagem" 
"História e Literatura", ''lftstória Anlropo logi " e ouHos. Todos apresentam , pe l~ 
menos, urn desenho estatutário já reconllecido de uma drscussão hlstoriogrâfica . 
O meu, modesta e estranhamente, se chama "Hrstórta e Aadiofonta". Minha 
particularidade é a de que Radiofonia não apresenta qualquer nivel de estatuto 
hislorlográfico. 

Sinto-me numa situação um tanto quanto estranha, mas gostaria justamente 
que minha Intervenção viesse no sentido de casar essa ordem de preocupações, 
que externei até agora, com os próprios rumos da pesquisa que venho rea lizando. 
e que devem se rnaterlalízar, proximamente, num livro sobre os cantores do rádio 
da década de 50 e sobre a cultura do melo al'tlstlco. 

Quando se laia em radiofonia no Brasil remete-se inevitavelmente a uma 
dlmen_são do vivido que para as novas gerações é perleltamente plausível como 
materral de pesquisa, mas s~mpre motivo de dificuldade de encaixe conceitual. 

Aprendemos com Bachelard que o ser humano tem direito a sonhar, e que 
o devaneio constitui uma dimensão essencial para se viver e pensar. Entretanto 
ainda ~ão é tão fácil demarcar, em termos teórrcos e metodológicos, qual o luga ~ 
do dire,to ao sonhar, o direito ao devaneio. Mesmo porque não perdemos de vista 
ainda, os imperativos materiais da existência. E os procedimentos acadêmicos e~ 
última análise, estão sempre lembrando que exrste uma hierarqu ia num quadr~ de 
nece sídades, par que possanros explicitar e explicar o vivido. 

Ao se referir ao dlreno de sonhar e ao dír lto ao devaneio, ev identemente 
precisamos partir para um outro pa tamar teórico e metodológico, que nos assegure 
uma m nhna fu~damentação, e que nos assegure condições de operacionalização, 
s mas quars nao t remos como JU lifrcar nosso ponto de partida e o rumo traçado 
para esse estudo. 

No meu caso particular, a maiordlflculdade para desbravar um terreno como 
esse · e é uma experiência de fato solitária que tenho enfrentado ultimamente - é 
deparar com uma 9/lOrme barreira cristalizada teorrcamente , que toma qualquer 
estudo, qualquer tema relacionado à cultura de massa como um tema cabotino 
menor, e que não tem estatuto teorlco que lhe faculte a atenção e o interesse pe l~ 
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pt qui 
ssa questão, por sl só, jà rntroduz o que acabet de anuncrar, De um lado, 

p s r de toda a crise dos modelos sociais explicativo abrangentes, eles a nda 
ont m como referências comuns, classificam, demarcam hierarquias; de outro, a 
111 uldade para o historiador que tenta Inovar e acompanhar as linhas de força da 

1 • ulsa de ponta. e lançar mão de uma outra fundamentação teórica e metodológica, 
Talvez este seja o ponto mais fért il para que possa conduzir minha 

municação nesta noite. Ao trabalhar con a cu ltura de massa dos anos 50, um 
• p ntos mais ricos desse rotelr·o, e também um dos mais acessivets, foi assistir 

ruull s vezes ao filme "Carnaval Atlãntlda", uma chanchada dos Idos de 1953. 
Nesse fllme, um produtor brasileiro de cinema, chamado Cecilia BedemlUo 

{1 lu ão direta e jocosa a Cecll 8 . de Miile, grande produtor norte-americano dos 
h mados filmes "históricos") quer filmar Helena de Tróia no Brasil. 

A partir desse lato, o fi lme comenta uma reação, em famllia, das pessoas 
111 envofvla rn esse produtor · sua filha, o futuro genro e todos os funcionários da 

t:urnpanhla, q e relutavam em querer lazer Helena de Tróia no Brasil. Quando 
p r1sava em Helena de Tróia, só conseguiam pensá-la numa versão carnavalizada. 

Cecilia Bedemillo não toma conhecimento da reação da sua lílha, do seu 
futuro genro, dos seus funcionários, e contrata um professor de cultura grega, o 
r rofessor Xenofontes, genialmente Interpretado por Oscarito, encarregado de 
pr pa1ar o argumento e o futuro rotei ro do fllme. 

A par1 r desse momento, o professor Xenofontes entra. em contato com a 
equipe e en1renta algumas dificuldades, sejam as relações formais com o produtor, 
que lhe oferece muito dinheiro, Inclusive, seja o relacionamento com os cantores, 
contr -regras, cenógrafos, enfim, o pessoal da equipe técnica , face a seu 
descobrimento do oficio. Mas o maior problema acaba porvtrde seu envolvimento 
om a obrlnha do produtor, uma rumbelra cubana-mexicana, Interpretada por 

Maria Antonieta Pons, Lolita, cognominada de "O furacão de Cuba" E o professor, 
todo form I, que fala numa linguagem distinta, que se refere às pessoas de maneira 
muito parcimonlosa, de olhares muito discretos, gestos, tom de voz, frases de 
eferto, refe(ências diretas à cultura clássica - um conjunto postiço de fo rmal ·, 
começa a ficar seduzido pela rumbelra. 

O atrito entre esse tipo de cultura sugerida pelos traços pessoais do 
professor -postiça e artniclal - e a espontanetdade da sensualidade latína, defendida 
galhardamente por Maria Antonieta Pons, passa a significar, evidentemente, a 
derrocada do professor Xenolontes, como passa a significar, junto com uma série 
da ovtros acontecimentos, a derrocada do projeto Helena de T róia. 

A partir dos primeiros encontros, até o final do tllme, deparamos com uma 
srl uaçâo multo curiosa e profundamente cômica, porque paródica, satírica, em que 
toda uma série de prevénções de ordem cu ltu ral passam a ser envolvrdas po~ uma 
postura carnavalizada diante da vida, Por "carnavalizadas", rel lro-me teórica e 
irnedralamente a Baktin, em seu modo de entender a cultura popular no periodo do 
Renascimento. 

Em primeiro lugar, o filme coloca a nu a questão do preconcerto cultural , tal 
como a palavra exatamente remete, o pré-conceito de uma pretensa cu ltura 
superior sobre outra. Isto é posto de modo bastante estereotipado, mas é possivel 
tirar o próprio véu do estereótipo para perceber que olhares, palavras, form as de 
se relacionar estão todas postas num nível pré-concebido de uma superioridade 
nalural, de urna antecedência, da ascendência natural de uma cultura sobre outra . 
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sse cl1ma de carn v llzação vai mais ai · m ao satirizar o gosto "kitch", 
atr vésd sua versão hollywoodi na, não .levando nada a sério o que Humberto Eco 
chama de "mldl-cult", essa cultura procr stlnada que já encontra num estado 
intermediário de det rioração, mas que procura mascarar uma sftua ão original de 
autenticidade, ma1s a1nda quando sse tipo de cinema apresenta como sêr a a sua 
versão de ''como era" a Grécia no tempo de Hei na, assumindo-se como filme 
histórico tentando materializar o que seria a cultura clássica da antiguidade. 

Oqu "CarMv IAtlãnt•d " promove,deumaforma aborosa,éexatam nte 
esse 1ogo corrosivo, lúdico, em que elementos importantes da ordenação dela 
própria e de sua compreensão, quando o fortuito e o gratUito são utilizados como 
lamentos altamente significativos para se poder reconstltu r a textura de uma dada 

cu ltura. 
Par mim, na tentativa de abreviar uma certa disposição de considerações 

considero ser Importante num filme corno esse (ele não é um testemunho único 
e lsol do, no período -) essa forma preconceituosa, constituida de elementos 
pretensamente fora do movimento massivo da cultura avaliam de cima para baixo 

cu ltura popular, classificando-a como uma cultura Inferior e deteriorada. 
Minha preocupação básica, aqui, é a de reverter esse quadro entre nós, e 

brlr possibilidades para se lidar com produtos dessa ordem. Como capturar, em 
l r mos teóriCos, a quest- o da cu ltura massiVa e colocá-la num plano de pesqu1sa 
histónc ? 

Sede um lado, temos esquemas teóricos apoiados em concepções de teoria 
social abrangente, nos quais o lugar para a cu ltura de massa, para "Carnaval 
Atlãnt1da", já está d do, o ponto mais baixo nessa hierarqura, nessa categorização, 

ponto de passard sapercebldo para o historiador. De outro lado, como fazer para 
criarmos um outro patamar teórico e darmos condições para uma abordagem que 
se reve11a em matéria de pesquisa histórica? 

Nesse caso, não no foi dífíc1l a releitura de Baktin e o reaproveitamento do 
que nos disse a respeito de carnavallzaçáo, de modo a podermos recuper r a 
dimensão original daquilo que é específico da cultura massiva dos anos 50. O filme, 
assim como a dinâmica cultural dos anos 50, é eminentemente paródlco, recorrendo 
frequentemente aos produtos tidos como excelentes, matrizes bem sucedidas da 
produção cu ltural, quando não admitidas com valor de exportação. A carnavalização 
da chanchada oferece uma criação paródica dos originais, pondo a nu de modo 
subversivo e corrosivo, os tendões de Aquiles de uma produção cultural 
pretensamente supenor e original. A paródia assume um tom claro de recrlaç· o, tJ 

a meu ver escapa da ameaça prevista por Sérgio Augusto, para quem a paródia 
aca?a se tornando um recurso que faz voltar o feltlQO contra o feiticeiro , já qu a 
parodra reforçaria a matriz original, não escapando de sua antecedência cultural 

Vale a pena também recordar que a paródra Já é um gênero historicamente 
constituído. Não se trata de apelação, de sub-recurso. A paródia é uma reler · ncia 
que nasce da própria constituição da cultura massiva do século XIX. A paródra 
nasce com o próprio desenvolvimento da opereta e vai se constituindo historicam .nte 
como gênero próprio, com referências de alcance critico próprias a si mesmo 

Além do que a Idéia do produto original e da cópia, carrega a vi · o 
preconceituosa da cópia surgir necessariamente como subproduto da m t na 
orig na I. O que assinalo de diferente nesta que tão é que a paródia não é fatalm nte 
o subproduto. A paródia é o novo produto, o outro produto, que, através de 
r lerênclas da linguagem, dos códigos culturais que lhe são próprios tem a 
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t 1c ui , d ue ger r o novo. a partir d sa form que o produto cultura l m 
d,, cad de 50 pr c1sa ser analisado. 

' vidente o móvel que Bak1in (estou considerando que a lertura de Bakt1n 
•. •J·' r 10 velmente conhecida) utiliza para explicar como se dá o nível de corrosão 
1, r 1 ulturas estrallficad s. 8 ktin opera no conte to do Renas 1mento, um 
1, li c.Jo de democratiZação cultural, com notável c1rculação de rnl01mações e d 
' p r' õnclas onundas de origens socialmente desiguais. É ossivel, com o corpo 

ltual de Baktin, pensar na cultura massiva de nossos dias, mesmo porque o 
pu nceito é tão forte, a estratificação cultural não menos, submetidos a uma clara 
n 11umentalízação política, não desapercebida pelos filmes de chanchada. 

Baktín acentua as dimensões do sério e do oficial na cultura supenor e 
I 1t1 nante, que recebe a ação corrosiva do riso jocoso da cultura popular e 

r avallzada. Em nosso caso, a situação de confronto é clara, como clara é a 
lnt nção de subverter o~ valores, depreciara uns, exaltara outros Tudo o que diz 
r ·pe110 a falas , gestos, formas de expressão populares é importante, mas sem 
~I'Jida que a parÓdia surge como o móvel que sustenta e anima toda a estratégia 

do confronto. A paródia constitui no Interior da cultura popular massiva o grande 
r curso de captação das Informações que procedem de diferentes partes cultura is , 
( nclus1ve é preciso contar com a uto paródia .. ), transformação e reapr sentação 

elementos trabalhados. Ao contráno de um universo cultural pass1vo e 
''desconsclentizado", a cultur a na siva do per iodo, fortemente enraizada no circo, 
presente no teatro de revista, na chanchada e nos auditórios das emissoras d 
rad o, apresenta um rico quadro cultural sem o qual se torna dificll captar dimensões 
fundamentais, do vivido nos anos 50. 

* * * 
ssa mesma r queza de experiências pode ser encontrada no relacionamento 

entre os fãs e os cantores do rádio, também este fato até agora visto como 
supérfluo, curioso, é verdade, mas desmerecedor dos cuidados da pesquisa 
histórica. De outro lado, o fato em si não tem sido abandonado nos comentá nos da 
"mid1a". Mas as informações são minlmas e circunscritas, não passando quase 
nada da complexid de do lato em si da riqueza de suas ressonâncias sociais e 
culturais. Recentemente, o show "Elas por Ela", em que Marília Pera faz um 
espetáculo muíto bonito, de homenagem às cantoras do rádio, chegou até mesmo 
à tel visão . 

De qualquer forma , a televisão, a "midla", vem se referindo às cantoras do 
rádio de forma constante. Ora são reportagens, t po "G lobo Repórter", sobre o fã 
clube de Emihnha Borba; ora se volta à conhecida disputa entre os fã-clubes de 
Em1linha e de Marlene; ora chama-se a atenção sobre o desaparecimento de uma 
das cantoras que foram grandes estrelas dos anos 40 e 50. 

ssas referências ou resvalam de uma forma mediata para o domínio do 
exótico, ou então sublinha a dimensão muíto pobre daquilo que foi a experiência 
socia l, cultural e, portanto, histórica, do feflômeno dos cantores do rádio . A 
chamada para o exót co projeta essa figura de modo descarnado do seu tempo. Elas 
não carregam nada consigo, senão exatamente a poeira do exotismo, quase 
sempre acompanhada de um tom depreciatiVO lançado sobre essas figura , s u 
traba lho e sobre seu relacionamento com seus admiradores_ 

Não parece sign~icar algo mais o fato de que por trás dessa figura terem 
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li ado cent n s , m1lhar s d pe o s, ger çõ s lnte~ras que viver m suas vld 
mlstur n o os seu sonhos e angustias com as palavras, os rost s, os ritmos e o 
an an t m nto que esses ca11tores veicularam pelas ant na das emlss r as d 
r ' dio. 

p r i que perc l> rnos a drstância entre o vivido e aquilo que se pode 
matertahz r como objeto passive l da pesquisa histórica Um objeto, d1gamos assim, 
pas ivel de se tornar h1storiograflcamente viável. 

É urna diStáncra enorme, porque estamos falando de um domínio, que à o 
domínio do senso comum , que é o domínio da exploração mais estéril daquilo que 
a midia promove sobre uma el<penêncra do passado, e que acaba ficando na 
memó.ria social reduzido a certas Instâncias que o saber acadêmico aceita e 
classifica no seu rol de prlondades. vale dizer · silêncio. 

E no entanto, na virada dos 40 para os 50, esse fenômeno das estre las do 
rádio se constitui um fenômeno de uma dimensão histórica lnctlvelmenle rica. 
Camin harei rápido para po11tar o11de está essa vela, essa riqueza do viVido, esse 
potencial lamento de compreensão do passado, que to ficando para a constituição 
d m mórla como um fato trlv1al, mais próximo do domínio da futilidade. 

Nesse periodo, novas estrelas apareceram, e as já exrstentes ganharam 
nov Intensidade de brilho É um momento diferente, em que nomes de cantoras 
nac:1onais se tornam tão cu ltuadas e reverenciadas como as estrelas mais 
conh cld s do cinema mericano 1-lguras como Dalva de Oliveira, linda Bat1sta , 
Angela Maria, Nora Ney são tão lrnporiantes para as pessoas, corno Importantes 
eram Marllyn Monroe, Grace Ke11y, Ellzabeth Taylor 

O novo é que as cantoras do râdlo, as cantoras da música popular, sobem 
ao patamar de cima, e aparecem em maior numero, corno bnlham de um je to 
dlrerente. É uma luminosidade que, neste momento, consegue refulgir de uma 
forma 1gual, semelhante, quando não até com maior Intensidade do que as estrelas 
recon11ec1das. Algum significado especial essa mudança encerra . 

Obviamente que, na constituição de uma dada memória que a mídia vem 
desenvolvendo até nossos tempos, essas figuras estão tecidas de futilidade, 
envolv1das pela apreciação de que viveram num mundo que gerava alienação, elas 
próprias eram instrumentos de produção de uma alienação de amplitude social. 

As lmager1s dos auditórios são as 1magens da manipulação de platéras, 
designadas depreciativamente de "macacas de auditório". O público é desenhado 
como se ele só se colocasse passivamente na relação com as estrelas. Ele é uma 
vítima pass v a desse processo gerador de alienação. E esse público é uma espécie 
de resultado final, o resultado cristalizado de uma obra de alienação. Pior que isto. 
do auditório para o ouvinte do râdlo não há distância. Todo esse universo de 
relações está previamente condenado. 

Para não alongar, vale a penadellnearoscontornosdesse renórneno estalar 
que ganha na época, uma amplitude histórica extraordinária Vou eleger duas 
cantoras representativas desse momento - as cantoras Nora Ney e Oalva de 
Oliveira, muito representativas para esse momento sócío-cu hural. Ambas passaram 
por srtuações muito semelhantes, onde os limites entre o particular das suas vidas 
e o privado se confundiram de fo rma Inusitada. 

Dalva porque há muito tempo vinha de uma ca rre ira artística com seu 
marido, composltorfamoso. Herlvelto Martins: Integrava então o conjunto chamado 
"Trio de Ouro". Mas, no final dos 40, ela , que já tivera algumas experlenclas 
solitárias, se separa do marido, sai do "Trio de Ouro" e enfren ta a carreira solo. Fim 
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do .• 1 m r L ,c m çodenov ca 1reir artístic Obvl ~~~ ''te qu urn 
oi ',II! Oll" IV da mfunç -odaou1r . sdlm ns"es !Jofato ublico cant r 

1111 d t tmlnadocol Junto onde o maridoerao "cabeça" · e asdlmensõesdo pr1vado 
u r mulher daq11 I ca ntor e compositor H nvelto Manm 

se tomar confundrdos e comentados de uroa kHma cotidiana 
Não b stasse todo o rumor que aconteceu sobre o episódio, algu11s 

c tllllpositores acudiram a cantora, oferecendo-lhe urna série de co.mposlções e n1 
lU r 1 rênclas dir tas à vida com o seu ex-marido v~nham a tona . Es as 

11 , , 1 : nelas tornaram-se, evidentemente, matérra de curíosidade , matéria cie 
Vlllr .lllc çao da imprensa marrom, que tez uso à suam nelra. 

Os meios de comun cação exploraram exaustrvamente as mus1cas qu 
.1\ltiulfo Alves e outro·s compositores fizeram para O alva de Olrvelra, todas elas com 
lllll , c nto moralista muito forte . Eram composições que compositores homens 
1.\llam para uma mulher dessa época cantar. E, portanto, as letras eram marcadas 
pl,}rurnmorallsmom utoacentu do Os titulosjádãoco11\ d1sso ''Erre lm", "Oue 
!:ir ui" "Tudo Ac bado'' . 

ora m todas com posições ue conhece ram um sucesso popular 
tr ordln ·rio Enquanto a mldia explorava esse lado da srtuação, a própria 

~mil r a, oscompos toras se envolveram nesse chma. As Intenções eram d 1ferentes , 
1 ·sim corno o público participava d~erenteme nte do que se chamou na época de 

"A polêmica MusicaI" As questões que essas m us1cas ve1culavam não eram, de I a to 
onsumldas como mero rnolivo de escândalo que a Imprensa fazia circular. As 

t tras eram moralistas, com clara ênfase na Irresponsabilidade da mulher - esposa 
c ntora S cantora, como poderia ser mãe? Esse nó moralista estava presente 

o mi ia, no pubhco, nos artistas , nos co mposrtores. Mas a siwação desdobrou
e drferentemente, pois o que estava armado para gerar escândalo e venderd scos, 

tomou-se maténadecuriosldade e, .. reflexão · uma carêncladaquelem undo sócio
cultural. 

Pouco tempo antes, a ligação da atriz lng rid Bergman com o cineasta Ita liano 
Roberto Rossellni agitara a imprensa Internacional. Mas o incidente com Bergman 
r cebla outras conotações, num pais em que o divórcio já era prática corrente. Entre 
nós, o senador Nelson Carneiro , aliado de um grupo diminuto de mulheres, apenas 
começava a ca mpanha pelo divórcio . O clima para se falar em divórcio, no Brasil , 
n sse momento, ainda e ra restrito. As discussões a respeito de fidelidade conjugal, 
adultério, ficavam confinadas a guetos intelectuallzados. 

Entretanto, as canções de O alva de Oliveira mostraram o ras·tro da pólvora. 
Su divulgação abria o que estava latente no 1nterior da própria soc1eda~e: a 
J1scussão sobre o que signHlcava para a mulher o casamento, sua propn a 

xua lidade, o destino dos filhos, rellaçôes extra-conJugais, numa sociedade que 
costumava. se re ferir às relações entre homem e mulher como de matr z. e frllal. 

Car tora e sua música • cantora e seus fãs ass1natam um universo de 
relações prenhes de significados. A pesquisa histórica pode fazer exata.~ente isso, 
o cam mho inverso, o do envolvimento da memória, sse tipo de memorra toqada, 
p tos pre onceítos que os próprios meios de comunlcaçã~ ~ostumam en_volver, e 
o rn los acadêmicos costum am receber e utllz.ar como crrterlo de seleçao para a 
p ~ quisa históric . Debaixo dessas camadas de preconceito e dessa rorrna 

1 g 11va como as f1gurasdascantoras do rádio sãoaprecradas, - possivel se buscar 

1 son • n ias que essas vozes, essas canções, essas "performances" .ganharam 
u momento hlstôrico. 

-15 -



od rra s torn r uma 
1 ur a hrstón r cup r r as drmensõ s d VIVIdo atr av · d qu11 qu 

c nslderado o m 1 fútrl , o mais banal. de modo a revolv r o t rr no preparado , o 
t rr no at d daqUII qu · o cu ltur Imante est b I cíd Os r su l! do 1'1 •s 
lnicr<~llva p d riam s to r n r p rtur b dores. 

A cu ltura popul r massrva , assim como o "Ca rn vai Atlâutlda'· nos havl 
rn nstrado, é prolun rn ntc h r rqulzada e preconcortuosamente h r r rqul2 d 

O que está a noss spera á algo rnuíto rígido, um terreno d rnform çõ s murt 
crist lt.cado, cuja memória prep rou um campo mirrado IJara o próprro p s u1 dor 
Não nos engan m s. Os documentos, as revrstas, a massa docurn ntal que stão 
a no sa espera só poderão leva r a lugares previstos. 

Va dai, port nto, a necessidade de ser sagaz, tomar o vesso do que ê 
pr posto, revolver a armação cri tallzada, operar com própn prec ri dade e 
fr gr lrdade d sse universo temático. Retomemos nossa ord rn de consid rações 
p r v liar o qu dro de possrbllrdad s o f rec1do p la cu ltur p pular rnasslv , no 
c- n1po o ràdlo d rn ú f a p pular Um caso semelhante , que de c rta I rm 
d · contlnu1dade ao ocorrrdo com O lva de Oliveira , foi o passado com a c ntora 
Nor Ney N ste c so, para fech r es a e posição, é rmptessronant o que se 
r ou com la , no momento em que e transformou numa strela oi um 

rl ' ncra de um· mplítude soei I qu , à prlmelr vista, eu não previra 
Nora co m çou a carr ir mu1to pr cariamente. d , m ·a d dois 

!r i h o 111 rido n -o aceita v ss f to , nã qu rr qu sua p s s 
trans formasse numa ca ntora de rádio, numa cantor popul r Nora era amrga de 
Olck F rney, Lúci Alve . Vrvia o m io artístico. 

Quando decidiu pela profissionalização o m rido reagiu de manerra v1ol nta, 
a ponto de forçá·l ao suicídro, pois foi obrigada a lng rir barbrtúrlcos e cair em 
stado d coma . 

Quando esse episódio ve1o à tona e foi noticiado pela Imprensa, a segunda 
gr va ão de Nora Ney, chamada "Ninguém me Ama", explodia nas paradas de 
sucesso e passava er cantada pelo pais lnte ro da classe média carioca às 
populações suburbanas dos grandes centros, atingindo até mesmo as populações 
d s p qu nas cidad s do Interior do pais. Sucesso nacional. Pessoas de extração 
socia l e cultura l as mais diferent s sintonizaram-se com os acontecimentos 
p ssoais da cantora através daqueles versos, que emitiam urna clara ressonãncia 
soc1al. Depois desse sucesso d vários meses, outros aconteceram, uma safra 
muíto nca, e sam as-canções, Nora se convert u numa e trela da constei ção 
do râdto. 

Norm almente, e té hoíe, essas ca nções ficaram identificadas com Antônio 
Mana , e I m s1do lidas e apreciadas como sinônimos de manifestação de solidão, 
d desespero diante d condlçõe adversas da vida, desengano e frustração 

morosa, a chamada ''dor de co tove lo" . N voz de Nora, essas canções tornaram
se representativas d uma atitude da dor e do lnconformi mo, mas particularmente 
expressavam o es tado de espinto corr nte entre as mulheres, mesmo porque a 
cantora acabou se separando dom ndo, dando Inicio a uma relação com o ca ntor 
Jorg Goulart. Suas músrcas de sue so também ram cantadas pelo povo 

nquanto express-o das alitud s d rnconformlsmo e d autonomia pessoal que 
c ntora Nora N y tomava 

Por que motivos Nora Ney, musa da noite canoca , da nova boemia d 
Cop cabana , e portan·to da classe lnt lectualizada, CU JO rep rtório de cançõ s não 

- 16 -

11 .1 dt rn un di lamente popul ar, corno xplr ar qu orrgrnári s de um lug r 
d• pr oclução t' o dem rcado, se torna, ntretanto, uma mús1 a cantad p lo pai 
111tr 11 , p r pessoas de extrações soc1ais e culturais as mais drferentes? 

q e é posslv I adiantar, par os llmlt s desta exposição - 11 a clrcunscrrto 
tr <lurn nio d s possibllidad s da pesqufs hlstôrrca. pr crso desconfiar d 

l.>c nli n as com que se vé os fenômenos de massa como esse, desconfiar de 
l lf 1 ·so seja tão fugaz , futll , de que isso seJa tão precánoassim, como está pr v1sto. 

I 1 o creditar que nos deparamos com uma trama de relações ncas pa ra se 
rim nta do que se passa no Interior da própna sociedade. São camadas de 
H I'•' los, torm s de pensar e desejar a transformação da vida, ainda qu em estado 
lilrV,JI 

Na virada dos 40 para 50., uma cidade como o Rio de Janeiro já sofria uma 
11 p ~~-nela ti pica do pós-guerra, submetida a intensa Importação de signos 
t iJ itur ls A condição socia l da mulher mudou multo rápido nesse período, ainda que 
' 111 11 o de um outro lugar, dos anos 90 , estranh mos esse avanço e possamos. 
" p11rnelra vista, considerá-lo multo lento Na verdade, para o ritmo da história 
d tquele momento , as mudanças eram bastante aceleradas. 

Aceleradas e doloridas, já.queasestruturas morais desse per lodo são muito 
r 1111 rigldas e vigilantes. Consequentemente, também os olhares avaliadores d 

ultu r são profundamente hierarquizados e estigmatizados. 
A relação entre uma cantora e um públíco vasto , um relação por si só de 

11111 n tureza altamente impessoal, promovia, nesse vai-e-vem, um Intercâmbio 
a IStemâtlco, quebrado, fazendo com que experiências de caráter pessoal se 
I rna sem socialmente representativas, a dimensão socialmente representatrva 
pudesse serinteriorizada de formas particulares, em grupos, em classes, em faixas 

tárlas, em faixas sociais bastante distintas umas das outras. 
Neste particular, vale resgatar uma observ ção da própria cantora Nora 

N y, que me confessou terficado sempre lntrlgadaporque, em especial, presidiários, 
pe soas de formação religiosa multo rígida · padres, freiras, Inclusive -, ou grupos 
murto estigmatizados, como homossexuais, se Identificavam mais com seu repertório. 

Os grupos em especial, porque é preciso não perder de vista a amplitude 
cial de sua voz. Parece que a cantora, nesse momento, se transformou numa 
pécie de cana l, uma antena sensível, que permitia que mulh res as mais 

lferentes, de condições sociais e culturas diferentes, pensassem a sua condição 
tr vés de cantora e de suas músicas. 

Que dimensão mais rica para se apreender as reais mudanças que se 
operavam no cotidiano das pessoas pode ser encontrada em outras fatias da 
p squisa histórica. Sem querer fazer a apologia da cultura massiva, e preciso 

centuar a sua propriedade como matéria prima da História, um campo privilegiado 
da pesquisa, ainda à espera da curiosidade e interesse do historiador. 

Não posso deixar de expressar a minha solidão a distância que sinto, 
historiograficamente falando , da pesquisa necessária. Não temos, ainda, mínimos 

lnals de que a cultura de massa seja, historograficamente falando, reconhecida 
e apreciada como um campo real de pesquisa. Muitos são arnda os meios através 
dos quais se usa para converter a cu ltura massiva num objeto passível de pesquisa. 

111 v rniz de popular, o autent camente popular, ajuda, e muito. 
No momento em que de lato atlora o impulso massivo da cultura, i a 

d sconfiança é total, e o Interesse cai por terra. 
· preciso o tempo todo levantar urna escora. Pode se r o crr co, a escola de 
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samba. nfirn, socorre-se sempre de uma escora para lazer co m que quele 
reco r1.e s ja historlogr fie mente reconhecido. Cu~ura de mass é sinônimo de 
pasti he , d cu~ura desfigurada, desta forma ela é perd ida sucessrvamente nos 
desvãos da pesquis histór i 

Frna lizando, r novo os voto d qu s m nas l multo nc e produtiva 
para todos, e que iniciativa como essa aconteça mais vezes, como faço votos de 
qu o projeto Intelectual de si Departamento de História, que venho companhando, 
de murtos frutos. Minas Gerars hã muno tempo merecia esse mestrado de História, 
que com ce rteza logo vai fie r co nhecido no Brasil. 
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I. 

A história nas histórias de Machado de Assis: 
uma interpretação de Helena . 

Sidnay Chalhoub 
Universidade Estadual de Campinas 

Ao contar suas histórias, Machado de Assis escreveu e reescreveu a história 
do Brasil no século XIX. Esta hipótese vem sendo defendida . a meu ver de forma 
bastante convincente · por crítícos literários como Roberto Schwarz e John 

I dson, 1 e tem se revelado um lm po rtante fator de desvendamento e potencia llzação 
e significados nos textos machadianos. Na ótica de Schwarz, a obra de Machado 
In terpretada como um comentário "estrutural", por assim dizer. sobre a sociedade 

bras ileira do secul:o passado: o romancista expressa e analisa aspectos essenciajs 
o funcionamento e reprodução dasestrutllras de autoridade e exploração vigentes 

no período. Schwarz procura mesmo explicar a tra)etórladaobra machadlana como 
um processo de experimentação e busca de um "dispositivo literário" que "capta e 
dramat·lza a estrutura do país, transformada ~m regra de escrita" .2 Gledson, por 
outro lado, está mais preocupado em perseguir o movimento da história nos escritos 
de Machado: o critico demonstra, num procedimento sistemático de decifração de 

nrgmas capaz de abalar o ceticismo dos mais céticos, que Mac!lado comentou 
ínt nsamente as tra11slormações sociais e polittcas do seu tempo . A pena de 
Gledson revela um Machado empenhado em lnterpretarosentldodastransformações 
h stórlcas do período , só que tal tentativa de explicitação do sentido da história e 
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