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Resumo 
 
Este trabalho tem por objetivo resgatar parte da história do trio elétrico para apresentá-
lo como uma nova mídia sonora, uma invenção genuinamente brasileira criada por dois 
baianos para uso específico de música de carnaval. Em um balanço após seu meio 
século de existência, é possível concluir que o trio interferiu na composição da música 
produzida para o carnaval, foi o responsável pela multiplicação dos carnavais fora de 
época e contribuiu para a expansão do mercado fonográfico nacional. Hoje seu uso 
ultrapassou as fronteiras do carnaval, sendo encontrado em diversos eventos nos quais 
se realize a propagação do som para milhares de pessoas. 
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Um pouco de história 

Até a primeira metade do século XX, o carnaval de rua em Salvador tinha uma 

nítida divisão que correspondia à segmentação social. A maior parte dos registros 

encontrados hoje sobre os carnavais de então nos dá conta dos desfiles de entidades 

carnavalescas organizadas e voltadas para as classes média e alta. Ao som das bandas da 

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, os clubes Fantoches da Euterpe, Innocentes 

em Progresso e Cruz Vermelha faziam seus associados desfilarem elegantemente 

fantasiados pela Avenida Sete, no centro da cidade, em cima de carros alegóricos ou 

montados a cavalo, seguidos de um corso de automóveis. No entanto, sabe-se que as 

camadas sociais mais baixas, formadas especialmente de negros e mestiços, também se 

organizavam em blocos e batucadas em zonas menos nobres da cidade. 

Essa hierarquização do carnaval começa a se modificar a partir de 1950, quando 

o mecânico Osmar Macêdo e o radiotécnico Adolfo (Dodô) Nascimento, que formavam 

a Dupla Elétrica, resolvem intrometer no pomposo desfile do centro da cidade um Ford 

1929 sem capota, carinhosamente chamado de fobica, no qual iam tocando seus 

instrumentos eletrificados.  

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP 06 – Rádio e Mídia Sonora, do V Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom. 
2 Professora do Curso de Comunicação Social (Rádio e TV) da Universidade Estadual de Santa Cruz-UESC. 
Especialista em Educação (UBC), Mestre em Letras – Teorias e Crítica da Literatura e da Cultura Brasileiras 
(UFBA). E-mails: apaulafreitas@uol.com.br, ayeska@uesc.br. 
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A Dupla Elétrica, a microfonia e a fobica 

A história da Dupla Elétrica começa em fins da década de 30, quando Dodô e 

Osmar integravam um conjunto chamado Os Três e Meio. Em 1943, um violonista 

clássico chamado Benedito Chaves sai do Rio de Janeiro para fazer um show em 

Salvador, e Osmar Macêdo conta que 

 

Ele ia trazer pra Bahia o famoso violão elétrico que ninguém conhecia – eu 
mesmo pensava que tocasse sozinho, por ser elétrico.[...] O Benedito Chaves 
então trouxe o violão elétrico e nós fomos todos assistir o show dele no Teatro 
Guarani, foi uma apoteose, foi uma beleza! Mas dava aquele fenômeno de 
microfonia, apitava (pii, piii...). Incomodava. Ele parava, mudava a posição do 
amplificador, diminuía o volume pra corrigir esse defeito. Quando acabou a 
apresentação, nós fomos no camarim, eu e Dodô. Dodô era técnico em som, 
técnico em eletrônica, na época. Consertava rádio, amplificadores. Então, o 
Benedito Chaves andou dando a ele as explicações, como era o negócio, e 
quando chegou em casa Dodô, aí, fez um outro aparelho e conseguiu obter o 
mesmo resultado com o violão. Só que com o mesmo problema da microfonia. 
(Macêdo, 1995)  
 

 
Durante mais de um ano Dodô e Osmar tentaram eliminar a microfonia, sem 

resultado. Mesmo assim faziam apresentações, obrigados a tocar com pouco volume e a 

mudar de posição de vez em quando. A solução foi descoberta após uma das muitas 

experiências de tentativa e erro.   

 

Então a gente... eu abraçava assim o instrumento, parava a microfonia. Eu 
deixava o instrumento à vontade, aí dava a microfonia. Aí nós vimos que era a 
caixa acústica do instrumento que provocava a microfonia. Daí veio a idéia de 
usarmos o pau, um pedaço de pau maciço, como está aqui, e botar as cordas em 
cima do... estendidas, como fica no instrumento, porém sem caixa acústica. Aí 
não dava som nenhum, o som era muito baixo, mas quando ligava no 
amplificador, dava um som estridente, na altura total. Abria o amplificador 
todo, e não dava microfonia. Estava descoberto o problema. (Id., ibid.) 
 

 
O fato que se segue é curioso e engraçado. Ao descobrirem que a microfonia era 

gerada pela caixa acústica, os dois foram a uma conhecida loja de instrumentos 

musicais, ainda hoje existente em Salvador, pediram um violão e um cavaquinho e, sob 

o olhar atônito do vendedor, arrancaram ali mesmo, no balcão, os braços dos 

instrumentos: era só do que precisavam. Na oficina, Dodô montou o braço do violão em 

um pedaço de madeira maciça, esticou as cordas, usou um amplificador, e estava criado 

um instrumento novo, que eles chamaram de pau elétrico. Com o braço do cavaquinho 
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foi feito o mesmo.  Mais tarde, já com outro formato, o cavaquinho elétrico de Osmar 

passou a chamar-se guitarra baiana. 

Mas a idéia de sair às ruas levando som que pudesse arrastar atrás de si uma 

população animada e dançante só surgiu anos depois, quando a renomada orquestra 

pernambucana Vassourinhas passou por Salvador na semana do carnaval de 1950, a 

caminho do Rio de Janeiro.  

 

Passou aqui num navio, numa quarta-feira, no navio Pedro II, um navio do 
Loyd Brasileiro. Então, o navio parou aqui, ia sair de noite, mas o governador 
Otávio Mangabeira fez um pedido para retardar o navio, para o Vassourinhas 
fazer uma exibição pública na Av. Sete. E isso foi feito, anunciado. A Bahia 
quase inteira foi pra Av. Sete ver o desfile dos Vassourinhas. Eu estava lá com 
Dodô. Cento e cinqüenta metais: trombones, saxofones, tudo instrumento de 
sopro. Com a corda, cordão de isolamento. E eles começaram lá pelo Campo 
Grande e vieram em direção à Praça da Sé, à Praça Castro Alves. [...] E lá 
vinham eles, iam pela Av. Sete, e eu também no meio da folia, pulando atrás, 
do lado. Foi uma loucura tão grande, o povo pulando... Nunca se tinha visto 
frevo aqui na Bahia. [...] Foi aí que eu dei a idéia pra Dodô: Dodô, vamos sair 
tocando essa música. Que eu já sabia algumas das músicas. Música de Nelson 
Ferreira, de Capiba... Fervo rasgado, aquele frevo. O principal era o que se toca 
até hoje, você sabe qual é. (CANTA VASSOURINHA) Aí nós preparamos a 
fobica – a fobica é um Ford 29. (Macêdo, 1995) 
 

 
Decorada com motivos carnavalescos e equipada com um gerador de 2 kva, um 

alto-falante na frente e outro atrás, a fobica que conduzia a Dupla Elétrica saiu naquele 

carnaval de 1950 acompanhada por seis percussionistas liderados pelo mais animado de 

todos: Armando Costa, sogro de Osmar, vestido de havaiana. Entraram no corso,  

atrapalhando a programação oficial e arrastando populares que pela primeira vez se 

sentiam no direito de pular o carnaval naquele espaço que, embora público, era 

destinado ao desfile das elites. Estava inventada uma nova mídia de propagação da 

música: uma mídia sonora que transmitia o som ao vivo e em movimento. 

 
O Trio Elétrico Dodô & Osmar 

No carnaval do ano seguinte, Dodô e Osmar saem em uma pick-up Chrysler 

modelo Fargo, aprimoram o equipamento de som que conta com oito alto-falantes e 

motor para iluminação e convidam outro instrumentista, Temístocles Aragão. Estava 

instituído o Trio Elétrico, um conjunto formado por Dodô (violão, grave), Osmar 

(guitarra baiana, agudo) e Temi (triolim, médio).  

Em 1952 já passam para um caminhão e começam a aparecer os seguidores: 

Atlas, Ipiranga, Cinco Irmãos, Jacaré, todos com instrumentos criados por Dodô. Em 
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54, Temi sai e voltam a ser uma dupla, mas a denominação trio elétrico já se consagrara 

na boca do povo e passa a nomear não só o grupo pioneiro, mas todos os outros. Dodô e 

Osmar seguem participando dos carnavais até 1960, quando, em sinal de luto pela morte 

de Armando Costa, decidem não se apresentar, retornando apenas no ano de 1963, em 

Mataripe, quando saem pela primeira vez em cima de uma carreta, um carro alegórico 

com um cenário que imitava a refinaria de petróleo do município. 

Enquanto isso, uma nova geração de músicos se formava, e em 1965, Osmar tem 

a idéia de montar o  Trio Mirim para os filhos. Tendo ele próprio como motorista, o trio 

sai com os dizeres: “Osmar apresenta seu filho Armando”. Os músicos são Betinho, 

Aroldo, André e o caçula Armandinho, que viria a se revelar um guitarrista de renome 

mundial. 

Mas o retorno da dupla Dodô & Osmar ao carnaval de Salvador só se dá no final 

do ano de 1974, acompanhada dos rapazes da família Macêdo, agora formando o Trio 

Elétrico Armandinho Dodô & Osmar. Quando foram comemorados os 25 anos de trio 

elétrico (1975), gravaram o LP Jubileu de Prata, com os irmãos Aroldo e Armandinho 

em dueto de guitarras baianas e a introdução de outro instrumento, o contrabaixo, 

tocado por Betinho.  

Continuam a marcar presença em todos os carnavais, mesmo após a morte de 

Dodô, em 1978. Mestre da mecânica, com diversas criações na área da construção civil, 

Osmar inventa e leva às ruas, em 88, o trio espacial. Em 2000, já sem Osmar, que 

morrera em 1997, a família Macêdo sai com o Fobicão, uma réplica da fobica de 1950, 

no qual vem se apresentando em todos os carnavais.    

Resta acrescentar que essa invenção nunca foi patenteada. 

 

Orlando (Tapajós) Campos  

Depois dos inventores Dodô e Osmar, o nome mais importante na história do 

trio elétrico é o de Orlando Campos, criador do Trio Tapajós, que foi para as ruas pela 

primeira vez em 1955. 

 
Eu fiz uma festa de Primavera, em 1955, no subúrbio, e convidei o trio Cinco 
Irmãos para tocar. Não sei por que motivo o trio não apareceu. Eu tinha à época 
22 anos. Me senti frustrado e culpado. Ai eu gritei para a multidão que iria fazer 
um trio elétrico para mim. Foi um grito de guerra. Em 40 dias eu promovi uma 
festa e já tinha o Tapajós. Eu comprava os instrumentos com Dodô e tomava 
aulas com ele e Osmar, que me ensinaram como fazer a felicidade e a alegria 
das pessoas com essa invenção maravilhosa. (Campos, apud Martins, 2005) 
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Quando o Dodô & Osmar fez seu recesso na década de 60, Orlando Tapajós, 

como também é conhecido, comprou a carroceria da dupla e manteve o trio na rua. É 

responsável, ainda, por algumas inovações. 

No início os trios elé tricos eram em cima da carroceria de um caminhão. Uma 
dessas carrocerias que eu comprei me inspirou a criar a carroceria metálica feita 
em separado, no ano de 1963. A partir daí o caminhão tirava a carroceria 
original, ficava no chassis e a gente colocava a metálica em cima. Antes, em 
1961, na carroceria antiga, eu fiz o primeiro banheiro de trio e por isso não 
precisava mais parar o carro para os músicos fazer xixi. (Id,ibid) 

O Tapajós teve alguns momentos especiais: foi o primeiro trio a gravar um disco 

(1969) e na volta do exílio de Caetano Veloso, em 1972, Orlando fez em sua 

homenagem a Caetanave, recentemente recuperada por Carlinhos Brown. E, embora 

Moraes Moreira tenha sido o primeiro cantor de trio3, em 75, Orlando Campos faz 

questão de registrar que já nesse carnaval de 72 Caetano cantou, no Tapajós, a música 

“Chuva, suor e cerveja” (Martins, 2000). O trio teve também um vocalista famoso, Luiz 

Caldas, ícone da axé music, que ali permaneceu de 1978 a 83, além de Cid Guerreiro, 

Sarajane, Bell do Chiclete com Banana, Durval Lelis do Asa de Águia. É o segundo 

mais antigo trio elétrico em atividade, e acaba de comemorar seu jubileu de ouro. 

             

O trio elétrico como mídia 

O trio elétrico – também chamado simplesmente de trio - é peça central do 

carnaval de rua da cidade do Salvador. Esse palco móvel equipado com alta tecnologia é 

aqui compreendido como um meio de comunicação, por intermediar mensagens de 

emissor a receptor, passando por processo de codificação e decodificação. É, ainda, um 

meio de comunicação de massa porque atinge um público considerável, embora em 

menor número que o rádio, a TV ou o jornal de grande tiragem. 

Próximo ao rádio, por transmitir som em tempo real e por sua mobilidade, é 

também o “primo rico” dos serviços de alto-falantes. Como estes, a saída de som está 

limitada a um espaço físico – no caso dos serviços de alto-falantes, o território é 

definido pelo comprimento dos fios; no caso do trio, o limite é a própria estrutura, onde 

ficam instaladas as bocas de alto-falante. Como os serviços de alto-falantes, o som da 

mídia trio elétrico também não vence distâncias muito longas, embora a potência de 

som deste seja muito maior. 

                                                 
3 A primeira cantora de trio elétrico foi Laurinha.  
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O trio elétrico pode ser comparado também a um outdoor, mas enquanto neste 

último a mensagem publicitária fica estática, aguardando um público que passe diante 

dela, com o trio se dá o inverso: são as mensagens que se movem para chegar até seu 

público. A maioria delas é iluminada, podendo ser vista a vários metros de distância. 

Os trios elétricos são um espelho da sociedade brasileira: há os mais pobres e os 

mais ricos. A disparidade da tecnologia utilizada acaba criando classes de trio, definidas 

não só pelo equipamento de som, mas pelo veículo automotor: carreta ou caminhão. 

Como a verba para “botar um trio na rua” vem principalmente da publicidade, o 

interesse dos anunciantes por esse outdoor ambulante vai depender da sua potência e do 

seu aspecto.  

Geralmente, os espaços na carroceria são loteados e vendidos aos anunciantes, 

mas há os grandes patrocinadores exclusivos. Quando patrocinado pela Phillips, o trio 

elétrico da banda Cheiro de Amor foi “vestido” com uma tela que reproduzia um rádio 

desses usados por rappers; aproveitando as medidas proporcionalmente semelhantes, o 

trio se transformou em um imenso rádio desfilando pelas ruas.   

 

A técnica 

Se a fobica de Dodô & Osmar foi às ruas em 1950 com um gerador de 2 kva, o 

trio de hoje tem um gerador a diesel com potência de 220 kva, em média. Para se ter 

uma idéia do que isso representa, basta dizer que daria para alimentar uma cidade com 

cerca de 30 mil habitantes. O físico Luis Henrique Darzé, responsável pela engenharia 

de som de trio elétricos, entre os quais o Armandinho Dodô & Osmar, ressalta que o 

gerador faz funcionar “toda a parte de iluminação, som e camarim. Tudo depende dele, 

é o centro de energia.” (2005) 

O trio tem reguladores de voltagem de 110, 220 e 330 volts, a serem utilizados 

de acordo com os equipamentos, como amplificadores, mesas e alto-falantes. Quanto a 

estes, também não há como se comparar com a velha fobica, que saiu com apenas um na 

frente e outro atrás; hoje são cerca de 360: 40 na frente, 40 no fundo e 280 nas laterais, 

sendo em média 180 graves, 128 médio graves, 52 médios e agudos (drives e tweeters).  

O som da banda consta de mesa de 42 canais no mínimo, além de periféricos 

(compressores, gates, reverberes, equalizadores, divisores de freqüência) e cerca de 32 

microfones, segundo Darzé (2005), “abertos o tempo todo”, o que significa permanente 

vigilância porque, com o movimento do trio, muda a geografia, o espaço físico de 

propagação, os obstáculos: “em um lugar a resposta é maior, em outra é menor... a gente 
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vai andando, daqui a pouco é mar, é prédio, é morro, é capim...”, sendo que o maior 

problema é o vento de frente, o que acontece freqüentemente no circuito Barra-Ondina, 

que segue a orla marítima em Salvador. A comunicação interna se dá com microfones 

que funcionam só para monitores e fones de ouvido. Os monitores são caixas de som 

voltadas para músicos e técnicos, diferentes dos P.A. (public adress), o som que fica 

voltado para o público. 

Para funcionar, o trio elétrico precisa de pessoal técnico especializado, 

funcionários do próprio trio, que são: técnico de gerador e da tensão, técnicos de áudio, 

técnico de iluminação, contra-regras. Já a banda tem seu pessoal técnico que a 

acompanha, independente do trio em que se apresente: técnico de P.A., técnico de 

monitor, contra-regras, técnico de iluminação, fora produtores, engenheiro de som, 

músicos. Para viajar, são mais de 20 pessoas. 

As bandas que tocam em trio elétrico, ao menos as de médio e grande porte, 

viajam muito. Percorrem o estado da Bahia em suas micaretas (festas carnavalescas que 

tiveram início em 1927, na cidade de Feira de Santana) e todo o país em carnavais fora 

de época (o primeiro em Campina Grande, Paraíba). Viajam só com seus instrumentos. 

A produção é encarregada de contratar o trio, que é pago pelo contratante, com o aval da 

banda. Por exigência da banda, um trio pode viajar muito também. 

Segundo Darzé, no Brasil deve haver mais de 300 trios, sendo que alguns, de 

menor porte, têm sua própria banda, para tocar em pequenas cidades que não têm 

condições de bancar outra mais famosa e, portanto, mais cara.   

Apesar de sua estrutura monumental4 - alguns com mais de 20 metros de 

comprimento e 4m de largura, alcançando uma altura de até 6m – e do conforto em seus 

camarins com ar condicionado, geladeira e até internet, a tecnologia digital ainda não 

chegou aos equipamentos de som.  

 
A digitalização trouxe muita coisa boa, mas falta mão de obra especializada na 
Bahia. Apesar do avanço na área digital, o trio não acompanhou, é todo 
analógico ainda. Só os técnicos de estúdio de gravação sabem lidar com essa 
tecnologia. [...] Todas as mesas de som são analógicas. Hoje, no Brasil, nem 5% 
sabem utilizar mesa digital. (Darzé, 2005) 

 

 
                                                 
4 Segundo Fred Góes, “as dimensões devem respeitar as exigências do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, a partir do que foi negociado por Orlando Campos: 4,20m de altura, 3m de largura 
e 15m de comprimento. Nessas medidas são construídos todos os trios montados pela Tapajós. Caso se 
deseje construir um carro maior para a viagem serão necessários batedores acompanhando o veículo, bem 
como autorização especial dos organismos públicos competentes”. (2000, p.70)  
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O público e a mensagem do trio 

Em torno do trio elétrico encontram-se milhares de pessoas. Muitas estão 

diretamente relacionadas a ele e pagam para acompanhá-lo durante todo o seu trajeto: 

são os integrantes do bloco puxado pelo trio, em número que varia de 2 a 4 mil, 

acrescidos de pelo menos outros mil que atuam na segurança – os cordeiros -, fora o 

pessoal de apoio que trabalha na produção da banda, bloco, bar, carros. Mas a maior 

parte de seu público é uma população flutuante, que só se faz público de um 

determinado trio durante alguns minutos. Neste público flutuante existe uma hierarquia: 

a fatia mais elitizada é formada pelas pessoas que ficam nos camarotes vendo a festa 

passar; em um grau abaixo, estão as que têm condições de alugar um assento na 

arquibancada ou uma mesa com cadeiras em alguma barraca de rua; por fim, aquelas 

que ficam em pé ou escoradas em um degrau, meio-fio, árvore, pulam à sua passagem e 

muitas vezes o seguem por alguns metros - são os foliões chamados pipocas. No caso de 

ser um trio independente, ou seja, aquele que não está a serviço de um bloco, mas se 

apresenta para o divertimento de todo e qualquer cidadão, subtraiam-se os cordeiros e os 

associados, ficando incalculável o número de foliões que o acompanham.  

A mensagem veiculada pelo trio – música e alguma performance dos artistas - 

atinge elevado número de pessoas, causando grande impacto auditivo e visual, não só 

pela potência do som (120 decibéis a 60 metros de distância), mas também pelos 

cuidados cenográficos. Da velha fobica enfeitada com pedaços de madeirite, onde se 

apresentaram Dodô e Osmar no carnaval de 1950, ao Trivela, misto de trio com caravela 

criado pela banda Asa de Águia, vimos passar o trio da cachaça Saborosa, em forma de 

garrafa; a já citada Caetanave, imitando uma nave espacial; o Trio Espacial, mais uma 

invenção de Osmar Macêdo para a banda Armandinho Dodô & Osmar, uma engenhoca 

constituída de um sistema mecânico que permite elevar e girar uma parte móvel do 

palco em ângulo de 360o; o Tiranossaurus Rex, da banda Chiclete com Banana, 

apresentado como o “Predador da Tristeza” (2000), com uma plataforma móvel na 

lateral que aproxima o cantor do público; o trio metálico da Timbalada, com a cabine 

enfeitada com grandes óculos semelhantes aos usados por seu idealizador, Carlinhos 

Brown; o também já citado Fobicão, réplica ampliada da fobica de 1950; o trio techno 

de Daniela Mercury; a inovação dessa cantora ao criar um “andar” sobre a banda, com 

passarelas para dançarinas. 

Como mídia contemporânea, criada na segunda metade do século XX, sofreu um 

processo de evolução muito rápido, e hoje se inclui na tendência atual de convergência 
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de mídias: propagação de som, imagens fixas e em movimento em telões, letreiros 

luminosos em caracteres móveis, projeções de imagens animadas com projetores de 

raios laser, tudo isso junto se pode ver na passagem de um trio.  

 

“O trio independente ficou parado na dependência de verbas oficiais”. 

 A frase acima, de Orlando “Tapajós” Campos, retrata o descaso dos poderes 

públicos para com a maioria dos trios independentes, que sobrevivem com as sobras da 

verba publicitária investida nos demais.  

O trio nasceu independente, e independente, aqui, significa não estar atrelado a 

um bloco e tocar para o “povão”, o folião pipoca que segue atrás livre de cordas e da 

padronização das fantasias, chamadas abadás. Mas quando os blocos carnavalescos 

deixaram de ser entidades sem fins lucrativos voltadas para o entretenimento de seus 

associados e passaram a ser empresas, ficou impossível não pensar no lucro. Muitos se 

tornaram parte de um complexo de empresas que funcionam o ano todo, com banda(s) 

própria(s), blocos espalhados em diversas cidades do país, cada um com milhares de 

associados, butiques, confecção própria, etc. Os trios independentes, sem força diante 

desses gigantes, passaram, então, a depender das políticas públicas, especialmente 

verbas da prefeitura, embora aqueles que levem artistas de prestígio sempre consigam 

patrocínio.  

 

O trio elétrico e a expansão da axé music 

 A criação do trio elétrico, em 1950, que deu início ao carnaval de participação 

popular em Salvador, introduziu mudanças também no repertório da festa. O uso de 

instrumentos de corda permitiu a execução de músicas clássicas, de tangos e passo 

dobles, bem ao gosto de Osmar Macêdo, e, depois, do “frevo baiano”, uma adaptação 

para as cordas do tradicional frevo pernambucano de metais. 

Até a década de 70, porém, as mudanças foram gradativas. O carnaval 

soteropolitano tinha seus bailes em salões de clubes de elite animados por grandes 

orquestras de sopro e percussão, com repertório de sambas, marchas e frevos. Nas ruas, 

uns poucos blocos de elite masculina, blocos de índio, afoxés, batucadas e escolas de 

samba, cada qual com sua banda e repertório próprios, dividiam espaço com a música 

do trio elétrico, que animava o folião pipoca. Na segunda metade dessa mesma década, 

se dá uma explosão do trio elétrico e começa a sua privatização pelos chamados blocos 

de trio, os primeiros passos para a instituição de um carnaval de rua para a elite de 
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Salvador, ou seja, a elite começa a sair dos salões para brincar nas ruas, atraída pelo trio 

elétrico.   

Em meados dos anos 80, começa a haver uma fusão da música de trio (das 

guitarras baianas) com a música dos blocos afro (percussão). Esse hibridismo dá uma 

cara nova à música de carnaval de rua produzida na Bahia, conferindo-lhe, ao mesmo 

tempo, uma identidade local e um passaporte para outros países (Paulafreitas, 2005). A 

nova era da música baiana tem como protagonista o trio elétrico, que vai conduzir as 

grandes estrelas da axé music.  

A axé music não se limita a um estilo ou ritmo, mas pode ser apresentada como 

um caldeirão musical onde cabem todos os ritmos, nascidos ou não na Bahia. Tem 

influências do frevo, do passo doble, da salsa e demais ritmos afro-cubanos, do reggae 

jamaicano, e de ritmos, toques e cantigas do candomblé, além das antigas marchas e 

sambas que sempre alimentaram os carnavais do país. Quando surgiu, em meados da 

década de 80, estourou não só em Salvador, mas em todo o Brasil, na figura do cantor e 

compositor Luiz Caldas, que Chacrinha se encarregou de divulgar a todo o país. Luiz 

Caldas lançou vários ritmos e danças, bem distintos da “pulação” que havia no carnaval, 

a começar de um ritmo que ele denominou de ti-ti-ti, lançado com a música “Fricote”. 

 Na mesma época houve uma explosão da música dos blocos afro, em especial o 

samba-reggae  atribuído a Neguinho do Samba, mestre de bateria do Olodum. O ritmo 

atraiu nomes de prestígio mundial como Paul Simon e Michael Jackson e representou o 

Brasil nas vitórias da Copa do Mundo de 2002. Logo as guitarras baianas das bandas de 

trio elétrico se juntaram à percussão dos blocos afro, sendo Daniela Mercury a maior 

divulgadora dessa fusão.  

Por acolher uma multiplicidade de ritmos e estilos, a axé music, embora contasse 

com músicos, cantores e compositores de primeira linha, foi generalizada como menor, 

fácil, repetitiva. Era uma máquina de sucessos, muitos dos quais faziam a crítica torcer 

o nariz. Mas é preciso ressaltar que essa pasteurização foi um fenômeno nacional.  

Se desde a década de 1970 o processo de criação e de interpretação da música 

popular contava com os avanços tecnológicos que trouxeram, por exemplo, o 

sintetizador - um teclado capaz de produzir sons dos mais diferentes instrumentos - e a 

maior sofisticação dos teclados eletrônicos, a década de 80 também apresentou 

inovações, sendo a principal delas o CD, que chegou ao mercado em 1983 e teve sua 

primeira fábrica no Brasil em 1987. Essas inovações tecnológicas, no entanto, não 

trouxeram maiores contribuições estéticas para a música popular brasileira. Antes, o que 
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ocorreu foi um processo de profissionalização das atividades fonográficas, para atender 

à lógica do mercado. Surge, então, a figura do compositor profissional, que se utiliza de 

uma fórmula de sucesso para atender às demandas específicas, cuja expressão maior foi 

a dupla Sullivan & Massadas, que compôs desde música para crianças até baladas 

românticas. As gravadoras criam estratégias de divulgação que incluem a instituição da 

“faixa de trabalho” - a música que vai tocar incessantemente nas rádios -, o “jabá”, 

pagamento a disc-jóqueis e programadores para que toquem essa música, e apresentação 

em programas de TV. (Vicente, p.103). Em contraponto ao “artista de catálogo”, aquele 

que grava e vende com uma certa regularidade e tem um público cativo, surge o “artista 

de marketing”, que Márcia Dias explica como aquele concebido e produzido “a um 

custo relativamente baixo, com o objetivo de fazer sucesso, vender milhares de cópias, 

mesmo que por um tempo reduzido” (Dias, 2000, p.78). O resultado foi um processo de 

pasteurização da música popular brasileira, no que diz respeito à letra, melodia, arranjos 

e até à performance dos artistas. 

Em seu trabalho sobre o disco no Brasil dos anos 80 e 90, Eduardo Vicente 

ressalta que a década de 80 foi a era das cantoras, porque viu nascer uma nova geração 

de intérpretes femininas do que se convencionou chamar de MPB, mas cantores e 

cantoras assumidamente românticos, como Fábio Jr, Wando, José Augusto, Rosana, a 

maioria ligada a gravadoras internacionais e à Rede Globo, começaram a ocupar o 

espaço antes tomado por cantores internacionais. Essa música popular romântica que 

assolava o Brasil incluía o estilo brega, com nomes como Lindomar Castilho, Waldick 

Soriano e Amado Batista, que se mantinham fora do circuito televisivo mas foram 

responsáveis por grandes vendagens. E a esses somem-se o que Vicente denominou de 

“performativos”, como Sidney Magal, Gretchen e Maria Alcina (Vicente, p.99-100). 

Mas a década de 80 viu também o sucesso do rock brasileiro (BRock), da música 

infantil e da música sertaneja. No ano de 1986, essa explosão de consumo, impulsionada 

evidentemente pelo Plano Cruzado, provocou um crescimento de 72,3% da indústria 

fonográfica brasileira, causando um fenômeno inédito: a falta de matéria prima para os 

discos e de cartolinas para as capas. 

É nessa euforia do mercado que se dá, na Bahia, o nascimento desse novo jeito 

de fazer música popular, que se convencionou chamar de axé music. A expressão, 

surgida da rotulação preconceituosa de um jornalista adepto do rock que se incomodava 

com a despretensão e o sucesso do movimento, acabou por ser adotada por um dos 
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artistas do carnaval, o cantor Netinho, que assim denominou um de seus discos, vindo a 

tornar-se consenso a partir de então. 

Essa música híbrida, de diversas matrizes genéticas (Paulafreitas, 2005) se 

espalha por todo o território nacional através das centenas de carnavais fora de época, 

sempre tocada nas ruas, em cima de um trio elétrico. Os artistas da música de axé fazem 

shows com público numeroso em diversos países de vários continentes.  

 
Por onde mais anda o trio elétrico 

 
No quesito diversidade, a Bahia é uma festa. Na orla marítima, diante dos 
camarotes, muito mais luxuosos e confortáveis que os do Sambódromo, passam 
incessantemente os imensos palcos ambulantes, cada um com sua música e suas 
estrelas e convidados, cantando samba, funk, rock, Roberto Carlos, reggae, forró, 
pagode, hits internacionais e até axé! Hoje o “trio elétrico” não tem mais nada a 
ver com o tipo de música que nele se toca(va). Virou “hardware” para qualquer 
gênero musical, uma das grandes contribuições brasileiras ao mundo do 
espetáculo. (Motta, 2002) 

 

 Se o trio elétrico é o coração do carnaval de Salvador, é também responsável por 

uma desterritorialização desse mesmo carnaval. Além das micaretas baianas, que 

acontecem em quase todos os mais de 400 municípios da Bahia, ele protagoniza os 

carnavais fora de época espalhados por todo o território brasileiro durante todo o ano, 

levando as estrelas do carnaval baiano. Mas o trio elétrico extrapolou os limites não só 

do tempo e do espaço do carnaval, como também o próprio carnaval. Tornou-se uma 

mídia utilizada em diversos eventos nos quais se precise utilizar som em altíssimo 

volume, para transmitir não apenas, mas quase sempre música, mesmo que o espetáculo 

concilie também falas e outras performances. 

Nos 450 anos da cidade de São Paulo, a prefeita comemorou percorrendo as ruas 

a bordo de um trio. Na cidade de Nova Friburgo, a Orquestra Sinfônica tocou em um 

trio. Em 2005, a Semana de Combate à Tuberculose promovida pela Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto levou um trio elétrico para as ruas, no qual agentes de 

saúde davam orientações gerais e esclareciam dúvidas sobre a doença5. Grupos 

evangélicos promovem um evento no qual se dá um encontro de trios, bem parecido 

com o que acontecia em Salvador, na Praça Castro Alves, na madrugada da Quarta-feira 

de Cinzas. Nos Domingos de Ramos, é celebrada missa sobre um trio nesse mesmo 

                                                 
5 Cf. http://www.usp.br/agen/bols/2005/rede1590.htm acessado em 18/05/2005. 
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local. Já houve casamento no palco de um trio. São largamente utilizados por políticos 

em campanha, que utilizam sua estrutura móvel para realizar seus showmícios. 

Na final do campeonato de futebol, no Maracanã, o trio também seria palco das 

comemorações, caso o resultado saísse como o esperado. 

 

A festa já estava preparada no Rio de Janeiro. Chope, trio elétrico, faixas de 
bicampeão e até um show com a cantora baiana Ivete Sangalo pronta para 
levantar poeira. Mas os rubro-negros derramaram foi lágrimas. (Fattori) 

 

O padre Marcelo Rossi, o popstar da Igreja Católica que vendeu cinco milhões 

de cópias do CD “O Mensageiro da Solidariedade”, teve clip da música “Vira de Jesus” 

gravado pela Rede Globo em Portugal, se apresenta em programas de TV e convida 

estrelas da música popular brasileira para participar de suas missas, parece não ter medo 

de usar a mídia que se torna cada vez mais popular:   

 

No carnaval, Pe. Marcelo Rossi escandaliza os tímidos ao tentar “invadir a praia 
do profano” com seu Trio Elétrico de Jesus que arrasta multidões em Santo 
Amaro - SP, onde fica o Santuário do Terço Bizantino. É um escândalo que não 
se justifica se lembrarmos que o carnaval foi introduzido como período de três 
dias que precedem a quaresma. [...] A celebração se paganizou e hoje o que Pe. 
Marcelo faz é procurar re-cristianizá-la, usando a alegria dos gestos e da música 
não para exaltar o obsceno mas para louvar o Senhor. (Campos) 

 
 
 

Atrás do trio 

Dos passo dobles de Dodô e Osmar à música techno de Daniela Mercury, 

passando pelo frevo baiano de Moraes Moreira e Caetano Veloso, os merengues de 

Sarajane, as salsas e ijexás de Gerônimo, a música percussiva da Timbalada de 

Carlinhos Brown, os galopes do Chiclete com Banana, o samba-reggae do Olodum, o 

samba-duro do Ilê Aiyê, o afro-pop do Ara Ketu, o samba-de-roda do É o Tchan,  a 

quebradeira do Harmonia do Samba, todos os ritmos e estilos baianos que compõem o 

painel da axé music estiveram em cima de um trio elétrico, muitas vezes com 

convidados que pareciam completamente fora do contexto, como Edson Cordeiro, 

Sandy e Júnior, Arnaldo Antunes, e o pianista clássico Ricardo Castro que, a convite de 

Daniela Mercury, tocou em um piano de cauda, vestido a rigor, em pleno carnaval de 

Salvador em 2005.  
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O trio contribuiu não só para a divulgação nacional da música produzida na 

Bahia, mas também para aumentar o prestígio dessa música e de suas bandas no cenário 

globalizado, impulsionando as vendas da música brasileira no mercado mundial. Hoje, 

muitas das grandes estrelas da música brasileira, produto de exportação no mercado 

fonográfico, começaram sua carreira em cima de um trio elétrico, e para ele retornam 

em todos os carnavais, por mais voltas no mundo que tenham dado. É o caso, pra citar 

apenas três exemplos, de Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown.  

E pensar que essa mídia genuinamente brasileira foi criada por “dois baianos 

sem compromisso”6... 

 
Dodô, Dodô 
Antes do gringo a guitarra ele inventou 
Osmar, Osmar 
O carnaval veio trieletrizar 
 
Logo depois da guerra  
Na minha terra a Bahia  
Dois baianos sem compromisso 
Descobriram que o cepo maciço 
Evitava o fenômeno da microfonia  
E assim, com o nome de pau elétrico 
Nasceu um dia a guitarra 
Na Bahia, Bahia.... (Moraes Moreira; Américo)  
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