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RESUMO 
 
Da cantora com bananas e abacaxis na cabeça para o “caipira urbano” loiro: este paper 
investiga, de maneira empírica e ensaística, as transformações dos cicerones musicais do 
Brasil no exterior. Tomando a cantora luso-brasileira Carmem Miranda como gênese desta 
premissa, recupera-se uma série de gêneros musicais/artistas que encenaram tipos de Brasis 
bastante específicos no contexto internacional: do país sintetizado pela aura “cool” da 
Bossa Nova e do Rio de Janeiro (Astrud Gilberto), passando pela lógica festiva e engajada 
da Bahia (Daniela Mercury), da urbanidade futurista de São Paulo (Céu) e do universo 
caipira-urbano (Michel Teló), nossa intenção é reconhecer um mosaico tenso e complexo de 
sínteses da identidade brasileira através das retrancas dos gêneros musicais.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Brasilidades. Gêneros musicais. Identidade. Regionalidades. 
 
 

A proposta do artigo é debater como artistas musicais brasileiros funciona(ra)m 

como cicerones da cultura brasileira no exterior. A questão que norteia esta premissa está 

inserida no da discussão proposta pela dissertação de mestrado “A cicerone luso-brasileira 

na América: o nacional e o regional na performance de Carmen Miranda”, que discute a 

construção da imagem de Carmem Miranda no cinema musical a partir dos fragmentos de 

regionalidades que arregimentam uma espécie de identidade nacional a partir não da 

unidade e do consenso, mas sim, diante de “retalhos” e tensões. Um dos pontos de partida 

de nossa investigação se dá a partir da visualização da atriz e cantora Carmem Miranda 

como cicerone da cultura brasileira e da construção de um senso comum em torno de 

artistas musicais como “agentes diplomáticos” de uma cultura. Visualizar Carmem Miranda 

como um cicerone pressupõe enxergá-la a partir das seguintes premissas: 

 

1. O cicerone é aquele que apresenta uma determinada localidade, alguém que conhece o 

lugar e vai indicar “o melhor” a ser visto de uma determinada cultura; 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Culturas Mídiaticas – UFPB, email: 
carulhina@gmail.com 
3 Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação – UFPB, autor do livro “Videoclipe – O Elogio da 
Desarmonia” (2004), email: thikos@uol.com.br 
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2. Ciceronear tem um quê de uma perspectiva turística, como um guia que mostra “pontos 

turísticos” de uma cidade para um neófito ávido por descobrir as belezas do lugar; 

3. O ato de ciceronear significa acionar a perspectiva da cordialidade, receber com sorrisos, 

de braços abertos, sem que haja atritos, problemas, inquietações; 

4. É possível pensar um cicerone que mostra mazelas sociais de uma localidade, sem, em 

contrapartida, “balancear” com alguma contrapartida que esta “mazela” pode gerar?; 

5. Há uma economia em torno do cicerone, seja ela em troca de favores, interesses 

recíprocos ou capital gerado pelas informações; 

6. Que interesses há em quem ciceroneia? Em quem frui de ser ciceroneado? Que pacto é 

este? Como se forma discursivamente? 

 

Pensar o artista musical como cicerone significa compreender uma teia de 

relações que envolvem as trajetórias individuais dos artistas musicais em seus países de 

origem (gêneros musicais, espacialidades midiáticas ocupadas, saturação de mercado, entre 

outros fatores); movimentos artísticos ou agrupamentos genéricos aos quais estes artistas se 

vinculam e a maneira com que estes fenômenos se inserem midiaticamente; o contexto do 

mercado musical tanto no país de origem quanto no contexto em que será apropriado (as 

formas de inserção nos mercado, as lógicas de entrada-e-saída, as disposições enunciativas 

em jogo); as negociações estéticas e discursivas quando da fruição e circulação dos 

produtos musicais em contextos distintos; das formas de cristalização de discursos sobre 

outro contexto, manifestações metonímicas de identidades a partir de práticas das indústrias 

da cultura e do entretenimento.  

O cicerone é um guia, usado de forma mais premente na área de turismo, alguém 

que dirige turistas e visitantes por cidades, museus, galerias e similares, explicando-lhes 

fatos de interesses arqueológicos, históricos ou artísticos. Apesar da origem italiana da 

palavra, na lingual inglesa, a palavra foi utilizada primeiramente para descrever idosos com 

conhecimentos que mostravam e explicavam aos estrangeiros as antigüidades e 

curiosidades do país. Pensando Carmem Miranda como cicerone da cultura brasileira no 

exterior, é possível debatê-la a partir de duas trajetórias: a da mulher (cantora/atriz) como 

cicerone da cultura brasileira e do samba como agente do Brasil no contexto da cultura 

norte-americana. 
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Carmem Miranda, a branca no samba: o Brasil “civilizado” 

 

No início do século passado, a tendência do Brasil era seguir projeto de 

implantação da civilização e, com a República recém proclamada, restava ao país seguir em 

direção ao que se considerava ser “o progresso”. Esse pensamento parecia ir de encontro à 

difusão do gênero musical samba como matriz expressiva desta identidade nacional. Com 

raízes na cultura africana, em tese um local primitivo, desconhecido e distante, o samba 

praticado por negros no Brasil parecia gerar um certo desconforto quando pensado como 

síntese da identidade brasileira. Pensemos que todo projeto de civilização, naquele 

momento histórico, se propunha próximo a uma lógica branca e européia. Diante deste 

contexto, podemos inferir que havia uma certa “naturalidade” em artistas do morro ligados 

ao samba apenas comporem para os artistas da época (quase frequentemente brancos), e não 

sendo, eles mesmas, performers de suas canções. Estamos tentando delimitar aqui uma 

certa genealogia política da marginalidade do samba e das condições institucionais para que 

isto se acomodasse. Pensar o samba como este “incômodo” de um Brasil que queria 

(naquele momento) se mostrar branco e civilizado, é uma das chaves de entendimento de 

como os gêneros musicais são importantes chaves de interpretação de lógicas contextuais e 

culturais. 

A dualidade por que passou o samba, neste primeiro contexto, reflexo da lógica 

social desse período, nos dá a possibilidade de tomar emprestado os conceitos de 

“estabelecidos” e de “outsiders” do sociólogo Norbert Elias (2000, p. 7) para entender e 

classificar o lugar social de compositores do morro e os donos de rádios e gravadoras e 

também que lugar Carmen Miranda ocupou nesta dinâmica. Para Elias, os outsiders eram 

“os não membros da ‘boa sociedade’, os que estão fora dela”. Eram outsiders daquele 

período os compositores do morro, por exemplo, e todo universo ao qual eles se vinculavam 

e disseminavam. Aos estabelecidos (establishment4), donos de rádios e gravadoras, cabia a 

função de selecionar artistas que, mesmo podendo cantar composições vindas dos morros, 

não poderiam pertencer àquele lugar social: ou fariam parte dos estabelecidos, ou 

pertenceria a um lugar neutro, como foi o caso de Carmen Miranda que, mesmo vindo de 

uma família pobre, porém portuguesa – o que dava uma “aura de civilidade” – conseguia 
                                                 
4 “Um establishment é um grupo que se autopercebe e que é reconhecido como uma ‘boa sociedade’, mais 
poderosa e melhor, uma identidade social construída a partir de uma combinação singular de traição, 
autoridade e influência: os established fundam o seu poder no fato de serem um modelo moral para os outros” 
(ELIAS, 2000, p. 7) 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 4 

chamar atenção a ponto de inaugurar um novo personagem àquele cenário: “a mulher do 

bamba, a namorada do malandro, a morena que sabia se virar e, mesmo apanhando, caía de 

pé” (CASTRO, 2005, p. 92). 

Carmen Miranda começou sua carreira no rádio, cantando marchas de carnaval. 

A principal delas foi Tahí, responsável pela ascensão da carreira da luso-brasileira no início 

dos anos 30. O passo seguinte foi fazer excussões pelos países platinos, divulgando nas 

rádios daqueles países tanto as composições de autores brasileiros como também 

interpretando, com uma série de cantores brasileiros, tangos e outros gêneros românticos 

nas rádios. Foi com o intermédio de Wallace Downney, empresário mandado pela 

Columbia Records ao Brasil para instalar no Brasil a filial da gravadora, quem levou 

Carmen Miranda a atuar em filmes no início do século que deram a ela maior destaque 

(CASTRO, 2005, p. 117). Com películas como “Alô, alôs”, (Alô, Alô Brasil, 1935, e Alô, 

Alô Carnaval, 1936) Downey pretendia menos criar uma obra de arte cinematográfica do 

que fazer com que as músicas interpretadas nos filmes tivessem maior destaque nas rádios 

dali para frente. 

 

Wallace Downey, que estava pouco ligando para o filme em si, tinha seus motivos 
para caprichar no repertório musical. Para ele, a música usada no filme podia ter 
uma próspera sobrevida depois que o filme encerrasse a carreira. Não se sabe o que 
aconteceu àqueles sambas e marchinhas, porque a documentação sobre a Waldown 
está perdida e, mesmo no impressionante arquivo da Cinédia, há muito pouco a 
respeito. Mas não é absurdo supor que cada compositor, ao ceder a Downey o uso 
de sua música para o filme, estivesse também lhe cedendo, sem saber, os direitos 
para sua exploração lá fora. Alguns anos depois, no fim da década, muitos levariam 
um susto ao saber que Downey era o “representante no Rio” da Robbins Music 
Corporation, uma editora musical de Nova York que tinha sob seu controle um 
sem-número de sambas e marchinhas. Pelo volume de material em poder da 
Robbins, tudo indica que essa associação tenha começado logo nos primeiros anos 
da década de 30 (CASTRO, 2005, p. 118-119) 

 

A partir dessa estratégia, Carmen pôde, por meio do audiovisual, desenvolver 

sua performance “nacional” colocando também em seu figurino elementos que 

sintetizassem a identidade brasileira. Fazia com que, dessa forma, a censura do Estado 

Novo sob suas atuações fossem menos severas do que a estabelecida sobre a obra de outros 

artistas. Carmen Miranda trabalhava de uma forma tal que agradasse aos órgãos oficiais da 

censura e, quando foi atuar nos Estados Unidos, sua performance foi se adaptando a 

demanda ideológica yankee. Assim, se lançarmos um olhar macro sobre sua carreira, 

percebemos algumas continuidades, mas é a partir das rupturas que teremos pistas das 
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mudanças de estratégias discursivas. A princípio, ainda nos filmes brasileiros, existe uma 

preocupação em não deixar de fora de sua performance nenhum elemento regional. Já nos 

seus últimos longas da carreira, Carmen Miranda parece já submersa no ideal pan-

americano e sua performance está mais ligada a elementos latinos. 

O projeto de Brasil “civilizado”, o branqueamento do samba e a presença de 

Carmem Miranda como artista musical que sintetiza estas questões parece ser uma espécie 

de mito fundador (BOURDIEU, 1996) da relação entre música e identidade brasileira no 

exterior. Atenuar certas características do samba de morro, acentuar texturizações brancas, 

escolher uma “representante”: pontos que vão funcionar como dispositivos norteadores 

destes imbricamentos. A partir de Carmem Miranda, uma série de outros artistas brasileiros 

– de maneira análoga ou não – à cantora luso-brasileira, foram também funcionando como 

cicerones da identidade brasileira no exterior. Vejamos.  

 

Astrud Gilberto, o Brasil “cool” da Bossa Nova 

 

A premissa que norteia os artistas dispostos aqui como cicerones semelhantes a 

Carmem Miranda advém de uma escolha aleatória, sutilmente cronológica, que se ancora 

em momentos em que, mais detidamente, uma cantora funcionou como disseminadora da 

cultura brasileira no exterior. É praticamente impossível não pensar em música brasileira 

com sucesso internacional e não se remeter à Bossa Nova. Por isso, diante do projeto 

"civilizador" do Brasil, a Bossa Nova parecia atender a todas as demandas de algo branco, 

limpo e civilizado. Tendo como artistas emblemáticos, Tom Jobim e João Gilberto, a Bossa 

Nova era a prova de que o Brasil - aquele exótico, distante, das bananas e dos abacaxis - 

detinha uma intelectualidade pensante e musical. Como movimento oriundo das classes 

média e alta, a Bossa Nova fazia evidenciar um Brasil urbano, centrado no Rio de Janeiro, 

no calçadão de Copacabana e na "garota de Ipanema".  

Some-se a este cenário, a perspectiva de aproximação da Bossa Nova com o 

jazz – a sonoridade, o uso de instrumentos semelhantes, a postura vocal – e a ideia de que 

estaríamos diante, por exemplo, de um "jazz dos trópicos", de artistas com larga referência 

musical e vindos de um exótico Brasil. É neste contexto que, junto a Tom Jobim e João 

Gilberto, a cantora Astrud Gilberto aparece como uma espécie de extensão da aura "cool" 
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do jazz com a origem brasileira. Nascida em Salvador, na Bahia, Astrud foi casada com 

João Gilberto e mudou-se para os Estados Unidos em 1963 – o momento em que a Bossa 

Nova começava a "eclodir" no mercado americano. Foi neste ano que Astrud participou do 

álbum "Getz/Gilberto", que reuniu o músico de jazz Stan Getz, João Gilberto e Tom Jobim. 

Astrud, que nunca havia cantado profissionalmente antes, participou das gravações por 

convite de seu marido e cantou "The Girl From Ipanema", a versão em inglês de "Garota de 

Ipanema", tendo ficado marcada por uma voz suave, quase sussurrada, algo que viria a se 

configurar numa espécie de marca do vocal feminino na Bossa Nova.  

Dos vinte álbuns em que Astrud Gilberto participou, oito foram lançados pela 

gravadora Verve, uma das mais prestigiadas do universo do jazz nos Estados Unidos. Cabe 

aqui a parada para uma reflexão: assim como Carmem Miranda adentrou à lógica dos 

estúdios de Hollywwod, num claro interesse por diversificação temática das narrativas dos 

filmes comédia e musicais, Astrud Gilberto também pode ser vista como uma forma de 

negociação da Verve Records, pertencente ao Universal Music Group, com as novas formas 

de apropriação do jazz em outros países.  Uma cantora de voz lânguida, doce, vinda de um 

Brasil distante parecia um tanto quanto mercadologicamente interessante. Inclusive por esta 

cantora fugir dos estereótipos cristalizados de uma mulher brasileira, morena, exótica e 

adentrar à lógica “cool” da Bossa Nova. Se pensarmos em Carmem Miranda como um 

parâmetro de construção midiática desta mulher brasileira, dentro dos padrões da indústria 

do cinema e dos musicais, que se propunham, de fato, a operar sobre clichês e “acessos 

fáceis”; há uma quebra e uma reconfiguração desta imagética quando nos remetemos a 

Astrud Gilberto. Vejamos abaixo a capa do compacto “That Girl From Ipanema”.    
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                                       Fig 1 – Capa de compacto de Astrud Gilberto 

 Embora se chame “That Girl From Ipanema”, não se vê praia, sol ou qualquer 

referência desta natureza na capa do álbum. Estamos diante de uma imagem com fundo 

preto, o rosto em 3X4 de uma mulher branca e sorridente, nos olhando fixamente. Há nesta 

capa, claramente, a indexação da cantora brasileira ligada à Bossa Nova: elegante, rica, 

urbana. Se pensarmos em Astrud Gilberto como uma cicerone da cultura brasileira, 

estaríamos diante de uma espécie de cordialidade “cool”, quase como se estivéssemos 

diante de uma americana que fala português.    

 

Sérgio Mendes, o Brasil da Bossa Nova encontra o samba 

 

Voltando aos usos de samba como articulador da identidade brasileira no 

mercado internacional, destacamos o músico Sérgio Mendes como um cicerone musical do 

Brasil no exterior. Ele, a exemplo de Carmen Miranda, utilizou o samba ou elementos 

ligados ao gênero musical e a outros ritmos afro-brasileiros para estabelecer as suas origens 

e legitimar a sua performance num mercado estrangeiro que tinha como referências 

musicais do Brasil, o samba de Carmem Miranda e a Bossa Nova de João Gilberto, Tom 
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Jobim e Astrud Gilberto. Sérgio Mendes parece ser a síntese destes dois gêneros musicais já 

largamente enraizados no exterior: é como se a Bossa Nova encontrasse o samba ou vice-

versa. Mendes começou a carreia com o disco “Dance Moderno”, gravado com o Sexteto 

Bossa Rio, em 1961. Viajando pela Europa e pelos Estados Unidos, gravou vários álbuns 

com artistas como Cannonball Adderley e Herbie Mann, chegando a tocar no Carnegie 

Hall, prestigiada casa de espetáculos de Nova York. Mesmo mudando-se para os EUA, 

produziu dois álbuns sob o nome de "Brasil '64", em que, claramente, se via a aproximação 

entre a Bossa Nova e o samba, evocando uma espécie de Brasil utópico sob esta 

perspectiva.  

Pouco conhecido no Brasil nesta época, Sérgio Mendes seguiu uma carreira de 

verdadeiro cicerone musical distante de sua terra natal. Para se ter uma ideia do prestígio 

dele no mercado norte-americano, ele gravou a música “Olympia”, feita para as Olimpíadas 

de Los Angeles, em 1984. E foi Sergio Mendes quem ajudou a carreira internacional de 

Jorge Ben. "Mas que Nada", um dos êxitos internacionais de Jorge Ben, foi gravada por 

Mendes e se tornou, segundo o site oficial do cantor5, uma das canções em língua 

portuguesa mais executada nos Estados Unidos até hoje. Assim como “Garota de Ipanema”, 

“Mais que Nada” foi gravada por uma série de artistas internacionais que transitavam entre 

o jaz, o blues e até o rock, como Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Al Jarreau, Herb 

Alpert, José Feliciano, Trini Lopez e Coldplay. 

É importante frisar Sérgio Mendes como este artista que não só ocupou o 

espaço deixado pelo lastro bossanovista de Tom Jobim e João Gilberto, mas também a 

partir de uma premissa musical conciliatória entre o samba e a Bossa Nova. O período em 

que Mendes vai para os Estados Unidos é próximo ao do fim da carreira de Carmen 

Miranda. Como viemos acompanhando até aqui, o Brasil sintetizado por artistas e gêneros 

musicais no mercado internacional passou por uma analogia do samba com dispositivos 

tropicais (de Carmem Miranda), evocou o traço da Bossa Nova, a aura “cool” da cidade do 

Rio de Janeiro (com Tom Jobim, João Gilberto e Astrud Gilberto) e adentrou uma aura 

conciliatória entre o samba e a Bossa Nova (nas levadas de Sérgio Mendes). Veremos, 

então, como estes eixos são problematizados com a entrada de uma Bahia pop, festiva, 

ligada ao axé music em artistas como Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e, sobretudo, Daniela 

Mercury. 

                                                 
5 Disponível em: http://www.jorgeben.com.br/sec_bio.php 
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Daniela Mercury, a artista engajada no Brasil da UNICEF  

 

Na década de 1990, Daniela Mercury surge no axé music – gênero que já nasce 

com tendência a internacionalização, vide sua grafia – com o disco “Canto da Cidade” de 

1991. A cantora participou de comercial para a Copa do Mundo de Futebol de 1994 com o 

cantor americano Ray Charles. Logo após, lançou o álbum “Feijão com Arroz” e lançou sua 

carreira internacional na Europa partindo de Portugal, estratégia seguida por muitos outros 

artistas como Marisa Monte, Ivete Sangalo, Adriana Calcanhotto. Por ter o mesmo idioma e 

também por reverberar as trilhas sonoras das novelas, Portugal acaba se tornando a porta de 

entrada para brasileiros que tentam carreira internacional.  

Na Copa do Mundo seguinte, Daniela Mercury lançou o clipe da música 

“Rapunzel” que era exibido nos intervalos dessa competição. Também abriu os jogos Pan-

Americanos e Para-Pan-Americanos do Rio de Janeiro, no ano de 2007, cantando “Cidade 

Maravilhosa” e “Aquarela do Brasil”, clássicos da década de 1940 cuja primeira intérprete 

havia sido Carmen Miranda. Essas aparições em eventos intimamente ligados à cultura 

brasileira, como o futebol, licenciaram Mercury a participar de outros eventos importantes. 

Ela foi representante do Brasil na entrega do Prêmio Nobel da Paz de 2001 e cantou ao lado 

do ex-Beatle Paul McCartney. Parte desta projeção internacional pode aproximar Daniela 

Mercury de Carmen Miranda como um cicerone de um Brasil mestiço, com fortes ligações 

africanas, de um povo cordial e alegre. São duas artistas brancas, que alimentam a carreira 

com um discurso de valorização da identidade nacional. O que diferencia Daniela Mercury 

é o ativismo em torno de causas como a igualdade racial, a defesa das minorias, das 

crianças e dos adolescentes – fazendo com que ela seja escolhida pela UNICEF como 

embaixadora cultural do Brasil no exterior6. Como atesta o texto de apresentação exposto 

no site da UNICEF, “Daniela Mercury é embaixadora do UNICEF no Brasil desde outubro 

de 1995. Ela foi escolhida porque, como artista e cidadã, já atuava em defesa dos direitos da 

criança, do adolescente e da mulher, sempre participando de campanhas para tornar o Brasil 

mais justo, solidário e desenvolvido”.7 

                                                 
6 Disponível em: http://www.unicef.org/brazil/pt/overview_9512.htm 
7 Idem. 
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Reconhecemos que, do ponto de vista institucional, a aparição de Daniela 

Mercury como esta artista engajada nos ajuda a compreender que aquele ainda vive-se num 

Brasil de praia, sol, sexualidades, no entanto, o artista musical agora contemporiza as 

mazelas sociais.   

 

Céu, de São Paulo para o Starbucks 

 

O jornal britânico The Telegraph publicou reportagem8 com a cantora brasileira 

Céu, dando destaque ao seu álbum Caravana Sereia Bloom, lançado em 2012. A 

reportagem que tem como título “Céu: de São Paulo para o Starbucks” – referência ao selo 

da loja de cafés internacionalmente famosa Starbucks (que conta com artistas como o ex-

Beatle Paul McCartney) responsável pela distribuição dos álbuns de Céu – considera a 

cantora como “a autêntica voz do novo Brasil”. Durante toda reportagem, as falas da 

cantora tentam mostrar que a sonoridade do Brasil é plural, ao passo que o jornalista conduz 

a matéria por meio de comparações, principalmente com a Bossa Nova, gênero ao qual Céu 

tenta se desfiliar. 

 

Yet where the great bossa nova figures of the past were all associated with the 
privileged beach-lounging world of middle-class Rio de Janeiro, Céu’s voice and 
experimental approach were formed amid the smog-choked high rise of São Paulo 
– a city now nearly twice the size of Rio; where the use of private helicopters is the 
highest in the world, but misery abounds along with massive social problems 
which, as Céu puts it, “aren’t shifting”. Does she see herself as a kind of Astrid 
Gilberto of the postmodern megalopolis? (HUDSON, 2012, p. 1) 

 

A resposta da cantora à comparação do jornal foi a seguinte: 

Culturally, racially we are all a mix in one way or another. I didn’t grow up 
listening only to samba. I don’t come from a samba milieu. My father was a 
composer, so I was absorbing classical music and jazz alongside Afro-Brazilian 
rhythms. Brazil is like a continent. If you go to the far north, the west, the south, 
it’s like a different country with completely different music. (HUDSON, 2012, p. 
1) 

 

                                                 
8 Disponível em: http://www.telegraph.co.uk/culture/music/rockandpopfeatures/9203285/Ceu-From-Sao-
Paulo-to-Starbucks.html 
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A estratégia de colocar uma nova proposta de música brasileira não é a mesma 

para todos os artistas que buscam o sucesso fora do país. A filiação a um gênero consagrado 

como a Bossa Nova ou a sonoridades mais próximas dos gêneros afro-brasileiros tende a 

fazer como que o trabalho seja reconhecido como brasileiro de forma mais rápida. O 

discurso de Céu vai de encontro às estratégias de Carmen Miranda uma vez que esta 

adotava a ideia de sobreposição de regionalidades enquanto Céu percebe uma justaposição 

de elementos muitas vezes imiscíveis dada a dimensão continental do País. Essas estratégias 

destoam por estarem afastadas temporalmente, por serem duas cantoras de períodos 

distintos, o que estabelece um abismo entre os contextos sócio-econômicos que envolvem 

as duas cantoras. O Brasil de Céu não é mais aquele que tentava se mostrar ao mundo por 

meio dos artistas nacionais que, visando estabelecer uma carreira sólida fora do país, 

adotavam discursos oficiais. Antes do jornal britânico, Céu já havia sido considerada pela 

revista francesa Les Inrockuptibles como uma das cinco revelações do ano de 2005. Em 

2006 foi indicada para o Grammy Latino e em 2007 para o Grammy na categoria melhor 

álbum de world music contemporânea. 

Esse afastamento de Céu do discurso de brasilidade festiva e cordial – a revista 

francesa Les In Rocks chamou de “futurista” a sonoridade do disco Vagarosa9 – poderia dar 

pistas de uma possível saturação da estratégia de vincular a performance a uma construção 

ideológica construída no início do século passado. Cantoras como Fernanda Porto, Paula 

Morelenbaum e o grupo paulista Cansei de Ser Sexy que construíram carreira fora do Brasil 

afastando-se daquele exotismo de Carmen Miranda, tornando-se assim cicerones de um país 

emergente10, que cresce e que perde as amarras excêntricas, mas não nega a ligação com o 

país de origem. 

                                                 
9 Disponível em http://www.lesinrocks.com/musique/critique-album/ceu-lynchienne-magnifique-futuriste/ 
10 Sobre o termo “emergente”, o diplomata Marcos Troyjo afirmou, no Workshop on the Political Economy of 
Development in Brazil, e  Sustainability Science Program, que “o Brasil ainda está em busca de um projeto 
articulado de poder ou prosperidade. Sua visão estratégica é mais geopolítica que geo-econômica.  Sua idéia 
de prestígio está entrelaçada principalmente com o fortalecimento da ONU e a construção de uma 
Comunidade Sul-Americana de Nações, bem como a cooperação Sul-Sul, mas com pouca margem para além 
das “boas intenções” e relações “equilibradas”. Tentativas levadas a cabo pelo Brasil de construir relações 
estratégicas, como a China ou a França, são unilaterais na maioria das vezes.A nova posição do Brasil nas 
relações internacionais virá de êxitos em setores específicos (agroenergia, mineração, perfuração e extração de 
petróleo offshore, aviões, conglomerados bancários gigantes e os efeitos multiplicadores para a indústria de 
serviços do investimento em infraestrutura). E, em grande medida, pelo novo status de potência petrolífera 
viabilizado pelas descobertas do pré-sal. Eis a grande janela de oportunidade, associada à economia da 
criatividade, para fazer as reformas internas, subir o investimento em P&D para 2% do PIB e 
internacionalizarmos a marca ‘Brasil’. Assim, o País estaria inserido de forma definitiva no quadro das nações 
mais dinâmicas, prósperas e influentes do século XXI”. (Palestra co-patrocinada pelo David Rockfeller Center 
for Latin America Studies, Harvard-MIT Workshop on the Political Economy of Development in Brazil, e  
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Michel Teló: o Brasil sertanejo encontra o mundo country 

 

Em dezembro de 2011, a revista americana de economia e finanças Forbes 

divulgou em seu site uma reportagem11 sobre os números que envolvem a carreira do cantor 

sertanejo Michel Teló na qual ainda compara o sucesso deste último ao que Carmen 

Miranda alcançou nos anos 40. A analogia de Carmen Miranda em relação ao cantor Michel 

Teló, se dá na medida em que ambos encabeçam uma noção de que viraram cicerones do 

Brasil no exterior: ancorados na música, estavam indexados por dois gêneros musicais 

específicos (Carmen, o samba; Teló, o sertanejo universitário12). A “nomeação” destas 

figuras emblemáticas que “traduzem” o Brasil em searas internacionais tem a ver, também, 

com a mudança de lugar político e econômico que o país passou a ocupar em todos os 

fóruns mundiais. Quando Carmen Miranda aparece no cenário internacional, o Brasil estava 

tentando se mostrar para o mundo, enquanto que, hoje em dia, ele ocupa um lugar de 

destaque internacional. Carmen Miranda foi a primeira artista brasileira a figurar no cenário 

internacional e, por isso, a rememoração na reportagem parte da figura dela para que a 

visualização da dimensão do fenômeno Teló pudesse ser percebida mais claramente. 

Se o contexto de Carmen Miranda no exterior era aquele ligado às políticas de 

controle da imagem e de um certo exotismo em relação ao Brasil, podemos reconhecer que 

diante do artista Michel Teló, pode-se conservar até um certo exotismo em relação ao País, 

mas as dinâmicas econômicas e política – e portanto, também, identitárias – são outras. Em 

meados dos anos 2000, o Brasil começa uma crescente econômica e deixa de ser 

considerado subdesenvolvido para ser habitar o que se chama de emergente. O Brasil ganha 

a oportunidade de sediar na mesma década, num intervalo de dois anos, os dois maiores 

eventos esportivos do planeta, as Olimpíadas e a Copa do Mundo de Futebol, o país 

consegue força política suficiente em órgãos internacionais, como a ONU (Organização das 

                                                                                                                                                     
Sustainability Science Program, Harvard Kennedy School-HKS em 3/10/2010. Diponível em: 
http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/brasil-no-mundo/2011/10/03/harvard-o-brasil-como-potencia-
emergente/) 
11 Disponível em: http://www.forbes.com/sites/andersonantunes/2011/12/29/have-you-heard-of-brazilian-
country-music-phenomenon-michel-telo-yet-you-will/ 
12 Não cabe aqui a discussão se, sonoramente, o que Michel Teló canta, é ou não sertanejo universitário. 
Usamos a noção de gênero musical como uma construção discursiva e cultural que, deliberadamente, rotula 
expressões musicais e instaura dinâmicas de consumo.  
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Nações Unidas), a ponto de mediar conflitos e a sua cultura, nessa mesma onda, volta a ser 

destacada. 

 Não é preciso esforço para reconhecer que parte da “eclosão” destes eventos 

(Copa e Olimpíadas) se dá em função da estável economia brasileira, do contexto de 

emergência do Brasil como agente das relações político-econômicas num mundo que assiste 

à consolidação do BRIC (Brasil, Índia, Rússia e China) e a instabilidade de mercados 

tradicionalmente norteadores da economia mundial, como os Estados Unidos e a União 

Européia. O Brasil sai de sua condição de invisibilidade nos mercados mundiais a partir de 

uma retranca essencialmente econômica: políticas públicas atenuam a pobreza, acontece o 

aumento do poder de consumo das classes C e D e a consolidação de uma classe média com 

capacidade de fruição de produtos culturais. É neste flanco de aparição das classes C e D 

que emerge também o Brasil sertanejo, do agronegócios, da economia do interior de São 

Paulo, Goiás, Minas Gerais. O gênero musical sertanejo passa a não mais sintetizar a utopia 

rural, como cantavam as duplas caipiras (Tonico e Tinoco, Milionário e José Rico, etc), mas 

desde o final dos anos 1980, adentra à seara de dialogo com a cultura urbana, 

primeiramente com Leandro e Leonardo, Zezé di Camargo e Luciano e Chitãozinho e 

Xororó. É no espraiamento desta lógica que temos a aparição de artistas como Michel Teló, 

que, angariado pela divulgação de sua música em comemoração de gols por astros do 

futebol (Cristiano Ronaldo e Neymar dançaram “Ai se eu Te pego” quando fizeram gols) e 

diante da disseminação de vídeos na internet, tem-se um fenômeno musical global. 

Importante pontuar que se pensarmos na internacionalização de “Ai se Eu te 

Pego” como também parte integrante de uma dinâmica dos gêneros musicais, veríamos um 

diálogo profícuo entre o sertanejo universitário brasileiro e o country internacional, 

notadamente o norte-americano – não à toa, a gravadora Universal, sabendo do potencial 

comercial destes dois gêneros, promoveu a aproximação através de parcerias musicais entre 

Paula Fernandes (a maior estrela do sertanejo no Brasil) e Taylor Swift (equivalente a Paula 

no country americano).    

 

Voltando a Carmem... 

 

Depois de passearmos pelas formas de apropriação da música brasileira em 

contextos internacionais através de artistas emblemáticos desta problemática, importante 
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retomarmos para Carmem Miranda. Ela foi a primeira cantora e atriz, ainda nos anos 30 e 

40 do século passado, a ter sucesso internacional através da sua performance que se apoiava 

num mosaico de regionalidades as quais iriam compor a primeira ideia, em âmbito da 

indústria do entretenimento, do que era o Brasil. Carmem Miranda viria a construir as bases 

para a visibilidade do Brasil através da indústria do cinema e da música no âmbito 

internacional.  

Tendo a carreira ido ao encontro dos interesses propagandísticos do governo de 

Getúlio Vargas e da política de boa vizinhança13, Carmen Miranda funcionava como 

cicerone oficial do País, responsável por apresentar aquilo que o Brasil tinha a oferecer para 

que as relações pudessem ser estabelecidas. Cantando e atuando em filmes norte-americano, 

esta cicerone brasileira saberia expor o Brasil “para o estrangeiro ver”. Com sua 

performance constituída a partir da mescla de diversos elementos regionais, Carmen 

Miranda atuava como uma espécie de extensão do País, já inserindo a ideia de cordialidade 

e gentileza, pois sua performatização não prevê atritos.  

 Carmem Miranda se constitui como a gênese do artista musical “embaixador” do 

Brasil no exterior, da qual, inúmeros outros vão ser apontados, como mostramos: Tom 

Jobim, João Gilberto e Astrud Gilberto; Sérgio Mendes; Daniela Mercury; Céu e Michel 

Telo, entre inúmeros outros. A dificuldade neste tipo de abordagem está em delimitar o 

enfoque com o qual se elegem os artistas analisados, uma vez que há muitos outros artistas 

brasileiros musicais que fizeram sucesso no exterior e que não estão elencados aqui (como 

Xuxa,  Alexandre Pires, Roberto Carlos, entre outros). O que nos guiou nesta abordagem 

foi uma certa linhagem que toma Carmem Miranda como gênese e vai alinhavando uma 

série de imagens que se sobrepõem em torno de um debate sobre a imagem do Brasil no 

exterior. O país é, portanto, esse mosaico complexo, que vai mudando de acordo com os 

períodos históricos, os gêneros musicais hegemônicos e as lógicas discursivas envolvidas.    

 

 

 

                                                 
13A política da boa vizinhança foi desenvolvida durante o governo do presidente americano Roosvelt (1933-
1945) abandonava a prática intervencionista que prevalecera nas relações entre Estados Unidos e América 
Latina desde o final do século XIX. Agora, ao invés do uso da força, a regra era cultivar aliados adotando a 
“negociação diplomática e a colaboração econômica e militar como objetivo de impedir a influência nazi-
fascista na região, de manter a estabilidade política no continente e de assegurar a liderança dos EUA no 
hemisfério ocidental” (MORAES, 2008, p. 33). Tirava-se do vocabulário diplomático a palavra força para 
colocar a reciprocidade.  
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