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RESUMO

Esse trabalho trata fundamentalmente de discutir a questão cultural, social e o olhar
da sociedade em relação aos shows Export como atração para turistas, realizando o
recorte do trabalho nas décadas de 70 e 80, época em que esses shows tinham maior
visibilidade. Foi definido como objeto de análise, as mulheres que trabalhavam nesses
shows e suas histórias de vida, o objetivo geral é demonstrar o quanto esses shows
tiveram influência direta no crescimento do Turismo no país naquele momento. O
método usado é o de História Oral temática, pois traz a análise e as vivências da
autora do momento pesquisado no trabalho. Os principais resultados mostram que
deve- se tratar desse momento com um olhar mais acessível, a fala das pessoas
diretamente ligadas aos shows, sem criar estereótipos que façam associações
errôneas sobre esse tipo de trabalho.
Palavras-chaves: Shows. Turismo. Preconceito. Mulatas.

ABSTRACT

This work fundamentally discusses the cultural, social issue and society's view of
Export shows as an attraction for tourists, making the work cut in the 70s and 80s, a
time when these shows had greater visibility. It was defined as an object of analysis,
the women who worked on these shows and their life stories; the general objective is
to demonstrate how much these shows had a direct influence on the growth of Tourism
in the country at that time. The method used is thematic Oral History, as it brings the
analysis and the experiences of the author of the moment researched at work. The
main results show that this moment should be treated with a more accessible look, the
speech of people directly connected to the shows, without creating stereotypes that
make erroneous associations about this type of work.

Key Words: Shows. Tourism. Preconception. Mulatas.
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INTRODUÇÃO

A escolha do tema deste trabalho deve-se a dois motivos principais: revisitar a
memória dos shows de entretenimento para turistas no rio de janeiro, particularmente
as décadas de 1970 e 1980 e ao mesmo tempo evocar memórias afetivas que fizeram
parte da minha vida, quando adolescente, esse universo de shows, sendo filha de um
de seus promotores.
Será dado destaque à importância do crescimento do turismo internacional na
época do recorte da pesquisa e ao incremento dos shows de passistas como forma
de atração cultural para os turistas. Esses shows, em sua maioria, eram estrelados
por mulheres negras brasileiras, selecionadas tanto pelas suas habilidades na dança
do samba, como pelos seus belos corpos. Como característica, vestiam roupas
ínfimas, decoradas com pedras e plumas, à moda das passistas das escolas de
samba, e exibiam em sua dança grande sensualidade, presente também nas danças
ancestrais que deram origem ao samba. Esses shows fizeram muito sucesso entre os
turistas e aconteciam em clubes, hotéis, casas de espetáculos e até em condomínios
residenciais da cidade, com a presença de público significativo.
Junto com as dançarinas, conhecidas como “mulatas”, se apresentavam
grupos de samba, contagiando o público presente nesses shows, dentre os quais os
turistas. Por essa razão, muitas agências de viagens investiam em propagandas sobre
esses shows, apostando no gosto dos turistas por esse tipo de produto cultural.
Ao mesmo tempo, nessa época, nosso governo também investia através da
Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - Embratur na propaganda
da beleza feminina, com a divulgação repetitiva dos corpos das mulheres brasileiras
de biquíni para que turistas de outros países viessem visitar nosso país.
O objetivo deste trabalho é historiar os shows de mulatas, dando ênfase à
produção do espetáculo como atração turística e às histórias e memórias das
participantes desses shows, protagonistas de uma arte hoje vista de forma
atravessada, considerando a maneira com que parte esclarecida da sociedade
percebe atualmente a exibição dos corpos femininos de mulheres negras associada à
exploração econômica dos shows.
Há algumas questões norteadoras nesta pesquisa: havia, naquela época, por
parte das dançarinas, um sentimento de exploração de seus corpos pela indústria do
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turismo? Como essas mulheres hoje percebem e leem esse período, considerando as
críticas recorrentes à exploração dos corpos pelo turismo? Seria essa uma exploração
do corpo feminino negro pelo trade turístico? Ou tão somente isso? Olhando a época
e ouvindo as protagonistas dos shows, tem-se essa percepção?
Esse trabalho busca a ampliação do pensamento crítico da academia. O
trabalho se divide em dois capítulos, sendo que o primeiro capítulo vem trazendo a
visão sobre a pesquisa, com fontes, mostrando a abordagem sobre o tema em
questão, e o quão diversa é a colocação sobre esse momento na história do brasil,
com foco principalmente no estado do Rio de Janeiro, o local mais buscado pelos
turistas para o lazer e novas experiências turísticas. O segundo capítulo vem trazendo
a história de vida da autora e de seu pai que trabalhava nos palcos da cidade fazendo
shows com seus músicos, shows esses que traziam o samba, mulatas. Vem trazer as
experiências nos bastidores fazendo com que ele foque na história oral, pois trata-se
de depoimentos de mulheres retratadas no tema em questão, trazendo também
imagens de seus arquivos pessoais, mostrando o glamour da época, suas vestimentas
com muitas plumas e paetês, trazendo também a memória da autora, vindo a retratar
sua convivência nos bastidores desses espetáculos.
Considerando que o trabalho retrata um momento relevante para o turismo nas
décadas de 1970 e 1980, busquei abordá-lo através do olhar social, mostrar a
construção de estereótipos criados através do imaginário da sociedade que traz
preconceitos que serão desmembrados no decorrer da apresentação do trabalho.
Os capítulos estão estruturados da seguinte forma:
1° capítulo: A colocação das pesquisas feitas pela autora, através de artigos,
teses e monografias trazendo o olhar sobre as mulheres negras, exploração no
trabalho e sexualização dos seus corpos.
2° capítulo: O contraponto desses trabalhos acadêmicos e a história da autora,
com sua vivência na adolescência nos bastidores dos shows que meu pai produzia e
apresentava, depoimentos e acervos pessoais das “mulatas” mulheres que
trabalharam nesses shows, contando suas histórias de vida. São 10 depoimentos de
mulheres e um pesquisador e produtor de shows ligado ao observatório do samba da
UFRJ, coletados através do aplicativo Whatsapp, áudios de histórias de vida, opiniões
sobre o momento vivido, como a sociedade interpretava e ainda interpreta esse tipo
de profissão.
A metodologia do meu trabalho acadêmico é a história oral.
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A história oral é amplamente utilizada pelas ciências humanas, e é
caracterizada pela coleta de depoimentos com pessoas que
testemunharam conjunturas, processos, acontecimentos, modos de
ser e de estar dentro de uma sociedade ou instituição. Ela pode estar
dividida em três gêneros distintos: a tradição oral, a história de vida e
a história temática (ER CONSULTORIA, 2017).

Meu trabalho irá trazer a história oral temática que em geral, a qual:

É feita com um grupo de indivíduos sobre um determinado evento ou
movimento vivido por todos. São perspectivas individuais dos sujeitos
inseridos em um mesmo contexto. O trabalho colheu depoimentos que
respeitaram a sequência memorialística dos depoentes, valorizando
os seus silêncios e o pedido de não utilizar fotos. Nesse tipo de
depoimento, o depoente nunca deve ser interrompido. O entrevistador
é antes de tudo um ouvinte (ER CONSULTORIA, 2017).

É preciso que se tenha em mente que o equacionamento entre a história x
memória nesses casos resulta numa nova “construção do passado, mas pautada em
emoções e vivências", já que os eventos da memória são retomados a partir de
experiências passadas com filtro da atualidade” (ER CONSULTORIA, 2017).
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1 O SURGIMENTO DAS MULHERES COMO ATRAÇÃO NOS PALCOS
CARIOCAS

No começo das décadas de 1940 e 1950, deu-se início ao Teatro de Revista,
apresentado ao povo carioca como grandes espetáculos, trazendo sátiras e críticas
ao governo, contando os fatos dos anos anteriores, pois na época não existia
televisão. Diversos produtores investiam nesse tipo de projeto, sendo o produtor de
maior destaque Walter Pinto, com seus grandiosos espetáculos na Praça Tiradentes
e depois no Cassino da Urca.
Belas mulheres, vestidas com roupas sensuais para a época, batons vermelhos
e um rebolado de chamar atenção para o que ia ser contado. Elas foram chamadas
Vedetes. Usavam maiôs e biquínis e eram escolhidas por seu rosto, curvas e simpatia.
O papel delas era com textos de improvisação, com diálogos mais íntimos com o
público. Elas entravam no palco ao som de grandes orquestras e, ao abrir a cortina,
elas desciam as escadarias desfilando plumas e paetês.
As histórias contadas falavam sobre os cariocas, portugueses, mulatas e daí
vem minha conexão com o meu estudo de caso. Desde essa época, as mulatas já
povoavam o imaginário popular, trazendo público para os teatros para ouvir histórias
sobre elas que, naquele momento, ainda não eram protagonistas nos palcos dos
teatros brasileiros (UNIVERSO RETRÔ, 2015).
Isso só começou em 1964 com Oswaldo Sargentelli, que ficou proibido pela
ditadura de continuar trabalhando como locutor de rádio e resolveu fazer shows para
turistas com mulatas no Rio de Janeiro. O sucesso desses shows foi imediato e
imenso, tendo em vista que em 1969 ele abriu sua primeira casa de espetáculos, a
Sambão. No ano seguinte, em parceria com Ricardo Amaral, abriu a “Sucata”, que
com seus shows de mulatas lotava quase que diariamente de turistas por quase dois
anos seguidos. Depois, ele abriu a Oba – Oba em Ipanema. No auge do sucesso,
chegou a ter 40 mulatas contratadas e entre elas estavam Solange Couto e Adele
Fátima, as quais eram tratadas com mão de ferro, trabalho rígido. Não podiam se
envolver em brigas, nem no ambiente de trabalho, nem fora dele, e nem ter contato
com o público. Se tivessem, eram demitidas. “Mesmo assim ele foi acusado de
facilitação a prostituição.” (UOL, 2002).
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A estrutura montada para abranger um público que estava esperando
novidades e que tinha um grande poder aquisitivo, já fazia com que a necessidade de
mudar as histórias contadas pelos espetáculos de teatro de revista fossem
transformadas em um show com mais atrativos e, por conta disso, a transição
aconteceu, trazendo o olhar para a cultura negra, para o gingado das mulatas, fazendo
com que os turistas além de se encantarem com as belezas naturais do Rio de
Janeiro, buscassem a cidade para assistir esses shows.
A transição do teatro de revista para o sistema Export, que traziam as mulheres
negras, foi em 1960, com todas as agitações políticas que o país estava vivendo com
a renúncia do presidente Jânio Quadros (1917-1972), culminando com o golpe militar
em 1964, o figurinista Alceu Penna foi chamado pra fazer o figurino do espetáculo
Barba Roxa no Golden Room do Copacabana Palace, dirigido e de autoria de Carlos
Manga, trazendo Grande Otelo no elenco e contando a história de várias vidas desse
rei, esse vivido por Paulo Araújo e sendo amaldiçoado por um mago vivido por Grande
Otelo.
Esse rei foi condenado a viver várias vidas e depois de sete gerações,
finalmente o perfil de suas esposas mudou de senhoras alvas e recatadas para
mulheres negras dançarinas de escola de samba. É notável como os figurinos das
mulheres negras mostram os corpos mais desnudos, mostrando a diferenciação no
pudor e aos olhos do figurinista Alceu e dos produtores do espetáculo. Tal como
muitos espetáculos da época, o espetáculo Frenesi explorou o imaginário do público
com os elementos carnaval, samba e baianas, mas introduziu uma figura que até
então não ocupava espaço de destaque junto às vedetes consolidadas aos moldes
das atrizes norte americanas: a mulher negra mestiça, dançarina, que se
convencionou chamar de mulata no teatro de revista.
A partir de 1974, os militares precisavam vender a imagem do país para outros
países. Mulheres com corpos bonitos nos espetáculos do teatro de revista não
estavam mais sendo tão atrativos. Começou então a abertura de casas de shows,
data espetáculos no Rio de Janeiro recebendo estrangeiros ávidos por paisagens,
comida, música e mulheres, mas não quaisquer mulheres; a mulher negra, mestiça,
dançarina, conhecida por mulata, que vinha timidamente ocupando seu espaço nos
palcos, nesse momento ganha os holofotes. Ela é o mais novo símbolo nacional.
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A maioria das casas de shows que traziam esses espetáculos eram de Oswaldo
Sargentelli. Esses shows tinham quadros de música e dança muito bem produzidos,
protagonizados por um time de belas mulatas que exaltavam o país e sua abundância
com roupas diminutas ou invariavelmente seminuas, similares às vistas nas escolas
de samba. O enredo se torna praticamente inexistente, assim como as roupas das
dançarinas. Nesse contexto, a sensualidade e a erotização desse corpo já se tornam
concretas e explícitas, ancoradas no que se convencionou chamar de show
exportação.
Durante o governo militar, a imagem da mulata se torna símbolo de uma terra
abundante e receptiva. Seus atributos corporais deveriam atrair o estrangeiro, seduzir
e convencê-lo da pujança nacional. Nesse momento, a mulata passa a ser um objeto
da nação. (CORREA, 1996 apud PENNA, 2016). Esse corpo, quase um patrimônio
econômico brasileiro, uma commodity, foi regulado de maneira firme, códigos de
aparência, predicados e comportamento. Isso faz valer a máxima alardeada pelo
especialista em mulatas Oswaldo Sargentelli: “Não é só ser mulata, tem que saber
sambar”. Mulata é menos uma conformação de raça e mais uma designação
profissional nesses períodos de shows exportação (GOMES, 2010).
Sargentelli, novamente citado aqui, foi o nome que fez com que os holofotes se
virassem para as mulatas. Radialista, apresentador, dono de uma inteligência sagaz
e uma voz potente. Ele fazia programas de rádio no fim da década de 40, também
apresentou programas na extinta tv Tupi, como Preto no Branco e Advogado do Diabo,
em que fazia perguntas polêmicas aos seus entrevistados. No ano de 1964,
Sargentelli foi proibido de continuar com o programa pelo regime militar, então
resolveu partir para os shows de samba.
Em 1969 ele inaugurou no bairro de Copacabana a casa de shows com o nome
“Sambão”. Em 1970, em parceria com Ricardo Amaral, a casa de espetáculos
“Sucata” e em 1973 a terceira casa de espetáculos chamada “Oba-Oba”. Ele foi
responsável por trazer muitos turistas para o Rio de Janeiro e se auto denominava um
mulatólogo. Ele foi responsável pela descoberta das duas mais lindas mulatas do
Brasil: Adele Fátima e Solange Couto. Trechos de seus shows com as mulatas ficaram
registrados no filme “As Granfinas e o Camelô” de 1977. Esses shows faziam parte
do roteiro turístico nacional, com grande procura pelos turistas internacionais, que
buscavam novas experiências fora de seus países.
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A Embratur foi fundada em 1966 e sua colocação no governo estava em
divulgar o Brasil para os outros países e trazer turistas internacionais para o país. As
imagens de divulgação das mulheres brasileiras com seus corpos sensuais
começaram a aparecer nas capas dos panfletos, folders e posters, colocados nas
agências e stands nos hotéis, isso na década de 70. Os militares descobriram aí uma
maneira de mostrar que o país era belo e miscigenado, colocando as mulatas à frente
dos espetáculos para turistas, fazendo com que eles se interessassem a conhecer
nosso país, principalmente o Rio de Janeiro.
Figura 1: Divulgação do Brasil no exterior

Fonte: Google Imagens, 2020.

A consolidação do Brasil como um país mestiço, sem preconceitos, faz com
que sejam eleitos símbolos que passem a representar traços culturais nacionais.
Traços esses que a população deveria se identificar para que todos se sentissem parte
de uma mesma nação. O sentimento de brasilidade torna- se crucial para a
manutenção da unidade nacional objetivas pelos governos. Um exemplo desse
processo é a transformação do samba música de origem negra, em símbolo de
nacionalidade.
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A popularização do rádio e de outros meios de comunicação veio a
desempenhar papel crucial no processo, pois a partir daí inseriu-se novos
vocabulários, modas, regras e ideias na sociedade brasileira. O Brasil passa a ser
conhecido por essa musicalidade proposta por Freyre e divulgada também por
Carmem Miranda, que representou a imagem dos brasileiros nos Estados Unidos. A
musicalidade também vinha acompanhada muitas vezes da sensualidade da mulher
brasileira, bonita e morena, a “mulata freyriana”, linda, faceira, dourada, nascida para
namoro e deleite plástico, graças às suas formas, seu sorriso e sua ginga. De acordo
com o autor, “o nosso lirismo amoroso não revela outra tendência se não a glorificação
da mulata, da cabocla da morena pela beleza de seus olhos, pela alvura de seus
dentes, pelos seus dengues, quindins e embelecos” (Freyre 2005, p 10).
A imagem da mulata brasileira ressaltada não somente nas obras de Freyre,
mas em outras manifestações artísticas nacionais, passou a integrar o material do
trade turístico nacional, chegando a ser em algumas, a principal imagem veiculada, o
que trouxe sérias consequências ao país, que hoje considerado um dos três maiores
destinos de Turismo Sexual do mundo.
Um dos cursos mais renomados do Rio de Janeiro, o SENAC, no final dos anos
80 proporcionou um curso de Mulata profissional para aquelas mulheres que
gostariam de mudar suas vidas, Tinham aulas de etiqueta, beleza, coreografias para
um show de formatura com Lennie Dale, um dos maiores coreógrafos do Brasil, que
chegou no país trazido por Carlos Machado nos anos de 1960 para realizar a
coreografia de uma peça musical, se tornando mais conhecido pela criação do grupo
andrógino Dzi Croquetes em plena ditadura, no ano de 1973.
Pesquisar sobre o Turismo nas décadas de 1970 e 1980 é falar sobre militares,
mulheres e principalmente sobre shows com mulatas que atraiam os turistas para o
Rio de Janeiro. As casas
Melhores shows e as mulatas mais bonitas e que sabiam sambar melhor eram
as que participavam dos shows dele. Com essa fama trouxe vários turistas para o solo
brasileiro. Muitos dos seus espetáculos foram apresentados no exterior com grande
público, com esse olhar de um país de mulheres mestiças, corpo de curvas perfeitas
e um gingado para ninguém botar defeito.
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O governo também começou a divulgar nosso país no exterior dessa maneira,
para que pudesse mostrar nossa unificação, unidade nacional. A Embratur era o
organismo do governo criado para isso e durante muito tempo usou mulheres de
biquíni, misturadas às belezas naturais principalmente do Estado do Rio de Janeiro,
era o meio de trazer turistas para o Brasil. Levou-se muito tempo para entender que
essa não era a melhor maneira de injetar dinheiro no nosso país, pois até hoje temos
problemas com o Turismo Sexual e lutamos para mudar esse olhar lá fora.
No artigo pesquisado, vemos uma pesquisa realizada com alunas do curso de
Mulata profissional no Senac, mulheres negras que mesmo já tendo todos os atributos
inatos, decidiram fazer o curso para validar sua profissão, se tornando assim mulata
profissional.
“Baseado em pesquisa realizada junto a um grupo de mulheres negras
inscritas no II Curso de Formação Profissional de Mulatas, promovido
pelo SENAC-RJ, o artigo resgata e analisa as categorias através das
quais as alunas representam sua condição de mulata e a passagem à
condição de mulata profissional. Representante e mediadora de uma
brasilidade que se faz feminina, sensual e mestiça, a mulata
profissional se debate, necessária e permanentemente, entre dois
pólos, simultaneamente profissionais e morais: de um lado, o pólo
positivo, da dançarina; de outro lado, o pólo negativo e ameaçador, da
prostituta.” (GIACOMINI, 2006).

2 HISTÓRIA ORAL TEMÁTICA: UM NOVO OLHAR SOBRE OS SHOWS DE
MULATAS

2.1 METODOLOGIA DO TRABALHO
A fim de coletar os dados para a construção do meu trabalho, foi utilizada a
metodologia de observação participante, assim como de História Oral, que
compreende-se como:
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A História oral foi introduzida no Brasil nos anos de 1970
e encontrou força em 1990. Deste crescimento surgiu a
criação em 1994 da Associação Brasileira de História
Oral e em 1996 foi criada a Associação Internacional de
História Oral. A História Oral Temática, em geral, é feita
com um grupo de indivíduos sobre um determinado
evento ou movimento vivido por todos. São perspectivas
individuais de sujeitos inseridos em um mesmo contexto
(ER CONSULTORIA, 2020).
“Se podemos arriscar uma rápida definição diríamos que
a história oral é um método de pesquisa (histórica,
antropológica,

sociológica,

etc)

que

privilegia

a

realização de entrevistas com pessoas que participaram
de, ou testemunharam, acontecimentos, conjunturas,
visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto
de estudo” (Alberti, 1990, p 18).

O objetivo da minha pesquisa foi buscar as memórias, os relatos e as vivências
dos momentos vividos nas décadas de 1970 e 1980 trazendo o recorte do olhar que
o Turismo, que tinha em suas metas traçadas para atrair turistas através de
propagandas e shows que mostravam a beleza da mulher brasileira, nossa
miscigenação, shows que traziam a cultura e a mulher negra como protagonistas.
Através das minhas memórias, acervo pessoal e dos depoimentos das mulheres que
trabalhavam nesses shows, consegui fazer a construção desse olhar, mostrando o
contexto da História de uma outra vertente, com uma oralidade temática que me
aproximou do meu objeto de estudo.
O recorte da história das mulatas e dos shows, quebrar o estereótipo de que
essas mulheres enveredavam para a prostituição. Infelizmente, até os dias de hoje,
esse tipo de pensamento ainda é muito propagado na sociedade. O lado negativo
desse momento na nossa história, cultura e Turismo no país, principalmente no estado
do Rio de Janeiro, continua sendo estudado sem, no entanto, mostrar o lado positivo,
o que modificou positivamente a vida dessas mulheres, o que trouxe de aprendizado
e crescimento pessoal para a vida delas.
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2.2 O OLHAR DAS MULATAS SOBRE OS SHOWS
Neste capítulo pretendo mostrar o lado alegre e colorido, com foco também no
impacto positivo para o crescimento do turismo no Rio de Janeiro. Começo mostrando
o quanto elas já viviam no imaginário popular ao ponto de serem exaltadas na
marchinha “O meu cabelo não nega”, composição de João e Raul Valença, 1929.
Gravada por Lamartine Babo, a letra reflete preconceitos e estereótipos da época
sobre a mulher e a raça negra, mas também temos que entender o contexto em que
letras como essa foram produzidas e a intenção do autor ou do intérprete. Por
exemplo, Lamartine Babo era notório em eleger músicas que tinham a mulher mulata
como musa, era sua maneira mesmo torta de homenagear a mulata, não a
desmerecer.
Cavalcanti (2018), em sua análise das relações de gênero e raça nas obras do
autor, nos lembra que as décadas de 1930 e 1940, quando Lamartine lançou muitas
de suas canções, foram marcadas por investimentos “estatais, institucionais e
intelectuais no sentido de formação de uma identidade nacional baseada na
valorização da mestiçagem” (CAVALCANTI, 2018, p. 9). Ou seja, essas canções eram
uma tentativa de promover a inclusão da cultura mestiça.
“O teu cabelo não nega, mulata
Porque és mulata na cor
Mas como a cor não pega, mulata
Mulata, eu quero o teu amor
O teu cabelo não nega, mulata
Porque és mulata na cor
Mas como a cor não pega, mulata
mulata, eu quero o teu amor
Tens um sabor bem do Brasil
Tens a alma cor de anil
Mulata, mulatinha, meu amor
fui nomeado teu tenente interventor
O teu cabelo não nega, mulata
Porque és mulata na cor
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Mas como a cor não pega, mulata
Mulata, eu quero o teu amor
Quem te inventou, meu pancadão
Teve uma consagração
A lua te invejando faz careta
Porque, mulata, tu não és deste planeta
Quando, meu bem, vieste à Terra
Portugal declarou guerra
A concorrência, então, foi colossal
Vasco da Gama contra o batalhão naval” (BABO,
1932, apud CAVALCANTI, 2018)

Ao final da década de 60, os shows do teatro de Revista, ou rebolado deixaram
de ser atraentes ao público que estavam à espera de novidades, essa necessidade e
o momento político, tendo os militares no poder, se tinha necessidade de atrair turistas
para o país e fez -se a transição do show de revista, dando vez ao show Export,
contando com samba, mulatas e a utilização da cultura negra para que os turistas
viessem ao Brasil e na maioria das vezes o estado do Rio de Janeiro era o escolhido
pela maioria dos visitantes, que saiam de seus países esperando ter momentos de
diversão, música e entretenimento.
Entre as décadas de 1970 e 1980, deu-se o auge com a criação de várias
casas de espetáculos na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, para que esses
turistas fossem recebidos, pudessem gastar seu dinheiro e se divertir assistindo um
show com passistas (mulatas, como eram chamadas na época) e muito samba.
Clubes e hotéis também tinham shows, sendo essa uma maneira de ter lucro e
divulgar seus estabelecimentos. O turismo era uma grande aposta dos militares e
nessa época, tínhamos a Embratur, que foi criada em 1966, para fazer a divulgação
do nosso país no exterior, se utilizando de cartões postais e panfletos exaltando a
beleza da mulher brasileira em geral.
A minha pesquisa vai trazer fatos da minha vida, da minha adolescência, para
corroborar com os depoimentos das mulheres que viveram essa época e tiveram os
shows e sua dança como seu trabalho. Na década de 1970, o olhar estava voltado
para o turismo, para a chegada de turistas ao Brasil. O Governo Federal queria que
os olhares do mundo se voltassem para o país, mas sem mostrar a realidade da
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ditadura e o que ela acarretava ao povo brasileiro, como a falta de liberdade e direitos.
O samba, o futebol e as belezas naturais e das nossas mulheres eram a combinação
ideal para agradar os brasileiros e os visitantes que vinham ao nosso país atrás de
diversão e novas experiências.
Eu tinha acabado de nascer e não tinha noção que a vida me daria muitas
experiências e histórias para eu poder inserir num trabalho acadêmico. Infância com
um pai militar de exército que amava o samba, fui crescendo no meio de tantãs,
tamborins e surdos. Meu pai ia para o quartel pela manhã e na noite de quinta feira
eu já não o via mais em casa. Provavelmente se quisesse ver, teria que crescer e
acompanhá-lo. O meu amor pelo samba também foi crescendo com tudo que eu via
e ouvia nos finais de semana. Os shows já eram no condomínio onde aos cinco anos
de idade fui morar e nos almoços dançantes, as rodas de samba com as mulatas para
abrilhantar o momento de lazer dos moradores era o momento mais esperado.
No ano de 1984, já adolescente, fui liberada pelo meu pai para acompanhar de
perto os shows, os bailes de carnaval à noite nos clubes do Rio de Janeiro onde ele
estava no comando. Passei a realmente a entender o quão especial era esse mundo
para o meu pai e para todos que viviam nele. Jaiminho da Ilha, assim meu pai era
conhecido, mas ele não era só da Ilha; ele era do Rio de Janeiro todo. Seus shows
iam divertir, trazer alegria, fazer com que as pessoas sambassem, principalmente os
turistas que chegavam na cidade com a expectativa desse tipo de experiência.
Nos bastidores, ele escolhia o seu time de mulatas a dedo, cuidava delas para
que estivessem em segurança, não fossem importunadas e pudessem fazer seu
trabalho com dignidade e tranquilidade. Nas minhas conversas com meu pai, eu via a
alegria que ele sentia quando fazia a escolha do repertório, dos músicos e das
mulatas. O seu Jaime se transformava no palco, era o dono do espetáculo mostrando
para o público, na sua maioria turistas, a alegria e o gingado das mulatas nos seus
shows. Ele fazia shows nos clubes da Aeronáutica, no Iate Clube do Rio de Janeiro e
onde quisessem que o samba e o show dele acontecesse.
Tenho lembranças de conversas entre as mulatas que iam se apresentar
dizendo que ficavam ansiosas esperando um telefonema dizendo que tinha show para
se apresentarem e poder trabalhar. Muitas delas sustentavam suas famílias e seus
estudos com o dinheiro dos shows. Os turistas, na sua maioria, vinham da Europa.
Muitos italianos que vinham com suas esposas e filhos para passar férias no Brasil e
eram recepcionados com esses shows nos hotéis, ou as agências que vendiam os
pacotes de viagem, tinham shows incluídos na visita ao Rio de Janeiro.
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Figura 2: Reportagem sobre Jayminho da Ilha

Fonte: Arquivo Pessoal.

Contrariando todos os pré-conceitos que as pessoas sempre tiveram sobre
essas mulheres, elas encaravam os shows como um trabalho como qualquer outro e
os shows sempre foram familiares. Meu pai sempre fez questão de deixar isso bem
claro: qualquer comportamento fora do que era previsto indicava não ser chamada
novamente para trabalhar, e ele tinha tanta certeza que não teria nenhum problema
em relação a isso, que minha irmã com seis anos de idade começou a se apresentar
nos shows sambando junto com as mulatas. Um empresário italiano quis levar minha
irmã, junto com o show para a Itália e para fazer shows por toda Europa. Para minha
irmã era uma diversão se apresentar, e uma maneira de estar mais perto do nosso
pai.
Ele levou muitos artistas para se apresentarem nos clubes e casas de shows
do Rio de Janeiro. Graças ao envolvimento do meu pai com o mundo do samba, meio
artístico tive o prazer de conhecer Beth Carvalho, Fundo de Quintal, Raça Negra, Só
pra Contrariar, Neguinho da Beija Flor, entre outros.
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Meu pai fez parte da escola de samba União da Ilha nos anos 80. Uma história
da qual eu não me esqueço que ele me contava e agradecia, era a do Bateau Mouche.
Ele tinha sido contratado para fazer o show dentro da embarcação com seu grupo de
samba e algumas mulatas. Estava tudo certo, combinado com a empresa de turismo
e na hora de acontecer, ele foi enviado para outro local pela empresa e um outro grupo
foi fazer o show dentro da embarcação que naufragou. Meu pai sempre falava disso.
Enquanto filha, eu amava estar perto do meu pai, mas enquanto ser humano,
eu cada dia queria conhecer mais e mais do que atraia tantas pessoas a sair de seus
países, viajar e desembarcar no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro
buscando diversão e lazer, pagando caro por isso. Hoje vejo que ali começava, sem
ter a mínima noção disso, o olhar do turismo, e hoje tenho certeza que, apesar de
todas as dificuldades, esse é o meu lugar de fala; poder contar a história desse
momento do Rio de Janeiro na época de ouro desses shows e dos turista, trazendo
minha história de vida, meus momentos, nos quais eu enxergava as caras de alegria,
emoção e muito espanto com tanta beleza e gingado, muito brilho, muitas plumas,
paetês e sorrisos para fazer o público feliz e mostrar com isso que estereótipos, não
podem ser utilizados para colocar todo um grupo sobre um olhar de exploração e de
humilhação ao qual muitos hoje vem mostrar nas suas colocações. Muito pelo
contrário, na minha busca por depoimentos, eu só encontrei gratidão, histórias de
mudanças de vida, crescimento pessoal e na vida material.
Muitos pensam e sei como pesquisadora que existe o lado negativo desse
momento, mas também temos que falar sobre o que aconteceu de bom na vida dessas
mulheres que mostravam sua beleza, seu gingado e ainda hoje mostram para alegrar
os visitantes que chegam ao nosso país. Uma das mais bonitas mulatas que fez parte
dos shows de Oswaldo Sargentelli foi Solange Couto, que começou como modelo de
passarela, foi a convite de um amigo comemorar um aniversário na casa de show
Oba-Oba, sendo ali convidada para fazer um teste para fazer parte do grupo de
mulatas que se apresentavam. Ela em seu depoimento fala sobre o quanto os shows
eram coreografados, tinham um roteiro e se dividiam em esquetes e quadros,
contando uma história. Solange Couto lamenta que não tenham mais shows deste
porte mostrando o samba no nosso estado. Ela é o exemplo de que os shows
mudaram para melhor a vida de quem fez parte desse momento.
Fatinha Bijou, mais uma mulata do time das mulatas de ouro de Oswaldo
Sargentelli, diz em seu depoimento que na primeira tentativa não entrou para o time
de mulatas do Sargentelli, que nessa época já tinha uma casa de shows em São
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Paulo. Depois ela foi do grupo de mulatas, já trabalhando com ele por apenas quatro
meses, sentiu a pressão entre as mulheres.
Havia disputas internas também, vontade de chamar mais atenção que as
outras e ela decidiu que esse não era o caminho, então veio para o Rio de Janeiro e
aí foi trabalhar na casa de shows Sambão de e Sinhá do também grande empresário
Ivon Cury. Foi onde ela aprendeu realmente a arte de ser uma mulata de shows, para
aí sim retornar ao Oba-Oba e encontrar dona Iracema, que falou: “Vou te transformar
na mulata mais famosa do Rio de Janeiro”.
Nesses dois depoimentos eu enxerguei que mulata não é a cor; mulata são
qualidades que mulheres negras têm que ter para poder assumir um posto que
claramente é delas. Muitas das rainhas de bateria das escolas de samba são
escolhidas por estarem na mídia, são artistas, as ditas “celebridades”. Essas precisam
fazer aulas para saber sambar, enquanto as verdadeiras rainhas estão ali logo ao
lado, mostrando toda sua força nas alas das comunidades. Eu via o olhar de muitas
delas nos bastidores se arrumando para entrar nos shows quando ia com meu pai.
Era o olhar de poder, demonstrava o amor por dançar, o prazer de ser a protagonista
por algumas horas do seu próprio destino. Ali ninguém podia dizer que era melhor que
elas. Naquele momento o palco era o reinado e os turistas seus meros súditos,
esperando um sorriso, um tirar pra dançar.
Os noventa minutos na Sapucaí também mostram esse protagonismo, o
protagonismo da mulher negra que vem desde de criança nas escolas de samba
mirins. É a graciosidade da menina que vai se tornar a mulher admirada nos palcos e
ninguém deveria diminuir o valor desse protagonismo dizendo que é apelo sexual. Ou
taxar essas mulheres com rótulos, com o olhar simplesmente da utilização de corpos
para atrair turistas, principalmente homens. Colocar só o que tem de negativo, faz com
que seja muito pequeno o tanto do que se tem a descobrir sobre elas e esse momento,
e por que não esse movimento que foi tão aclamado lá atrás?
O que enxergo, como pesquisadora, é que muitas vezes falar, pesquisar e
explorar o lado negativo da questão, faz com que pessoas se tornem protagonistas
da fala dessas mulheres, sem sequer questionar o outro lado da moeda, sem ouvir os
momentos felizes, as conquistas de vida dessas “mulatas” que têm família, vidas além
do mundo dos palcos, do samba. Fatinha Bijou se tornou modelo, trabalhou com Jorge
Perlingeiro na TV Tupi, com João Roberto Kelly na Bandeirantes, na Rede Globo,
transformou sua vida que deixou de ser só no palco, trabalhando em outros países.
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Os depoimentos que trago para o trabalho são de mulheres que tiveram
transformações de vida de uma maneira positiva, um crescimento pessoal e um
amadurecimento na sua postura de ser humano, não se abatendo e lutando por seus
direitos, sabendo que o seu valor é único. No documentário “Mulata! um tufão nos
quadris”, que é de autoria do jornalista Aydano André Motta, produzido pela Carioca
Filmes SA/, mostra claramente que essa postura mulata não é só a cor, mulata é a
mulher forte que não vive só da dança, enfrenta preconceito, é feliz com a visibilidade
que a dança dá, mas tem uma vida normal fora dos palcos, das quadras de escola de
samba.
A reportagem da Revista Época em 2011, que ganhou o título de “O lado oculto
das mulatas”, vem mostrando o dia a dia, as dificuldades de mulheres fortes e normais
que trabalham pra sustentar suas famílias e seus sonhos, vem colocar clareza no lado
obscuro dessa profissão, porque ser mulata virou uma profissão, mas que nem todas
as mulheres têm condições de exercer. Para ostentar o título de mulata, tem que
trabalhar em diversas profissões, pegar ônibus, enfrentar o trânsito, cumprir horário,
levar filhos na escola.
Se a vida real das mulatas reflete a pródiga diversidade humana, o papel
que elas interpretam no imaginário nacional é sempre parecido. A
mulata lasciva do Brasil colônia foi sucedida pela mulata fogosa do
Brasil imperial. Agora, virou a mulata show do Carnaval e da televisão.
Lançada pelo teatro de revistas, essa é a mais recente encarnação do
velho mito. Foi lançada por Carlos Machado, que começou a colocar
mulatas em seus espetáculos. Elas fizeram sucesso, e a moda chegou
às escolas de samba, que já tinham passistas. “Hoje, mulata é uma
profissão, que exige talento e disciplina”, diz Sérgio Cabral,
especialista em Carnaval” (ÉPOCA, 2020) .

“Ser mulata é como uma profissão qualquer, estou levando a minha vida
normalmente, é como um emprego qualquer.” Nessas condições, não é difícil
entender a necessidade sentida por algumas entrevistadas de colocarem claramente
a prostituição como uma prática equidistante, uma possibilidade igualmente oferecida
a todas as mulheres, seja qual for sua inserção profissional.
Em outros termos: no que se refere à prostituição enquanto atividade que se
desenvolve paralelamente a outra atividade profissional, a mulata profissional
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encontra-se na mesma situação que qualquer outra mulher trabalhadora. “Prostituta
você pode ser em qualquer lugar, não precisa ser mulata. Você pode trabalhar num
escritório e ser uma prostituta, trabalhar num banco e ser uma prostituta” (Giacomini,
2006).
O debate proposto no meu trabalho é o porquê ser “Mulata” não é um trabalho
como outro qualquer e a citação acima traz essa fala, narrativa das alunas, querer
trabalhar como mulata é igual a querer trabalhar como advogada, um trabalho como
outro qualquer.
Através desse depoimento da Solange que trabalhou como “Mulata” pode se
enxergar os benefícios que trouxe para a vida dela fazer parte desses shows.
Voltei com um salário maravilhoso, ganhei em dólares, eu não sabia
nem quanto eu tinha, porque eu guardei todos os dólares. Eu não
sabia nem quanto eu tinha e quando cheguei aqui, comprei umas
roupas, ajudei minha família toda, comprei uma casa no Recreio dos
Bandeirantes, ajudei meus familiares, mobiliei minha casa e comprei
um carrinho usado.

Figura 3: Solange
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Fonte: Arquivo pessoal.

O conhecimento de culturas novas, fez com que a depoente Winner
Caetano tivesse a oportunidade de conhecer Hong kong:
Comecei a trabalhar de noventa e quatro para noventa e cinco e minha
primeira viagem fui para Hong Kong. Foi uma viagem, muito, mas
muito legal. Pra mim era tudo muito novo, né? Eu nunca tinha...nunca
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tinha saído da Baixada fluminense e de repente direto pra Hong Kong,
foram trinta horas de vôo, né?”

Figura 4: Winner Caetano

Fonte: Arquivo pessoal.

Em mais um depoimento, o do pesquisador do Observatório de Carnaval
(OBCAR) da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também produtor de shows
Eduardo Costa, ele fala o quanto a sociedade ainda é racista e continua criando
estereótipos e julgando as mulheres negras que dançam exibindo seus corpos.
É uma visão preconceituosa da sociedade, né?! E preconceituosa
do...do Brasil, com relação a passista, né?! A mulher passista. Essa
visão é uma visão de fora, é uma visão escravocrata, é uma visão que
coloca a mulher passista numa categoria de...de performance sexual
que na verdade, não é?!
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O racismo se encontra ainda no olhar da sociedade sobre a pele negra, nos
estereótipos criados pelo patriarcado que coloca, ainda hoje, as mulheres num
lugar de desigualdade e coloca seus corpos como objetos, e os das negras por
suas formas, são os mais sexualizados, trazendo assim para o imaginário popular
que as dançarinas que se apresentam nos shows para turistas, que sambam e
exibem seus corpos, os vendem para se sustentar.
Tem muito homem que pensa assim, eles logo vêm: ‘Está com aquela
bunda de fora é prostituta, é prostituta da noite, é piranha”. Eu posso
trabalhar no show, fazer o meu show, pegar as minhas coisas e ir
embora, fico se eu quiser na prostituição (mulatas profissionais, raça,
gênero, ocupação)

Na fala da depoente Neide Beija Flor, mostra-se que o trabalho de “Mulata”
ajudou a criar os filhos e ajudar sua família. “Praticamente a minha vida foi dentro
do mundo artístico, onde pude criar e educar dois filhos e sustentar uma casa e
minha família.”
Nos depoimentos que eu consegui, me coloquei como ouvinte, não como
entrevistadora. Escutei mulheres, seres humanos falando com orgulho e gratidão
por terem trabalhado. Algumas ainda continuam trabalhando como dançarinas em
shows, sendo Mulatas, por terem conhecido outros países através desse trabalho,
terem conseguido mudar as suas vidas. A depoente Neide é Turismóloga formada
pela faculdade Estácio de Sá e isso mostra que muitas delas fizeram desse
trabalho uma forma de evolução, mostrando para sociedade que estereótipos não
se encaixam nesse lugar de fala.
“As pessoas pensam que é só colocar um biquinho e sambar” diz Ana
Pérola, passista da Mocidade independente de Padre Miguel, que a noite se
apresenta nos shows noturnos e de dia faz parte da companhia de limpeza urbana
do Rio de Janeiro. Essa é a verdadeira realidade da mulata profissional.
Meu nome é Simone Gonçalves, conhecida no mundo artístico como
Simone Bombom. Trabalhei no Oba-Oba do Humaitá, fiz muitos
trabalhos com algumas escolas de samba do Rio de Janeiro, viajei
para Alemanha, Estados Unidos, Aruba, Peru, China, Polônia, etc.
Levando a cultura brasileira do nosso país. O nosso Samba, as nossas
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apresentações eram sempre com foco para mostrar as belezas e
diversidades do nosso Brasil.

Figura 5: Simone bombom

Fonte: Arquivo pessoal.

Meu nome é Solange Couto, sou atriz há quarenta e um anos,
tenho uma carreira graças a Deus é...conhecida, tenho
inúmeros trabalhos no Brasil, no exterior e comecei minha
carreira trabalhando como modelo manequim de passarela. E
em seguida trabalhando nos shows do Sargentelli na boate
Oba-Oba, onde trabalhei por três anos. E o que me cheguei ao
Oba-Oba a convite de um amigo pra assistir ao show e
estávamos comemorando um aniversário e o Sargentelli a gente
foi apresentado a ele, ele me convidou pra fazer um teste no dia
seguinte,à noite eu estreei. O que me encantou no show do
Sargentelli é que o show dele não era um simples baticum de
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ritmos e dançarinas era um show que tinha um roteiro vinte e
quatro quadros. (Silêncio) Era um verdadeiro passeio pela
música popular brasileira, segurada com coreografias de
figurinos feitos por figurinistas e tudo mais. E tinha uns cantores,
tinham ritmistas e músicos, e o próprio sargento apresentando.

Figura 6: Solange Couto

Fonte: Google Imagens, 2020.

A rica cultura brasileira ganhou uma homenagem à altura. O espetáculo Ginga
Tropical, que há três anos encanta os turistas que chegam ao Rio, apresenta de forma
ímpar a diversidade cultural de nosso país, celebrando, sem mimetismo ou
estereótipos, o que há de mais belo entre nossas inúmeras manifestações. Criado,
dirigido e produzido por Rose Oliveira, uma ex-comissária de bordo que, após duas
décadas rodando o mundo, sentia falta de uma representação justa das inúmeras
faces da cultura brasileira, o Ginga Tropical faz jus ao seu sonho, levando sorrisos
aos rostos esfuziantes da plateia ao final de cada um dos 14 atos da apresentação. O
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show acontece no Teatro Leblon, na Sala Fernanda Montenegro. Sempre às terças,
quintas e sábados, a partir das 21h, com uma hora e meia de duração.
Figura 7: Espetáculo Ginga Tropical

Fonte: Google Imagens, 2020.

No palco, estão o frevo dançado por bailarinos naturais de Pernambuco, a
malandragem do samba carioca, o típico gaúcho de bombacha e boleadeira, o xaxado
com direito a Maria Bonita e Lampião, a batida do carimbó Paraense, os rodopios do
forró e da lambada, o balé dos orixás do candomblé, os malabarismos dos capoeiristas
que não fariam feio frente aos acrobatas de circo e as apoteóticas mulatas do nosso
carnaval. Sem pieguice, cheio de referências e curiosidades, o show revela o Brasil
passando longe dos estigmas culturais e associações sensuais. É dança, é cultura e
é arte para aplaudir de pé. Não à toa, ao final das apresentações, os bailarinos trocam
de lugar com a plateia, que sobe ao palco para incorporar nossa Ginga Tropical.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho e a minha pesquisa vem estudar sobre shows Export, que eram
shows para turistas nas décadas de 1970 e 1980 e o quanto eles foram importantes
para o crescimento do Turismo no país, principalmente os shows de samba com
"mulatas" no Estado do RJ, onde ficavam localizadas as maiorias das casas de
espetáculos, acontecendo também em hotéis, clubes e condomínios residenciais.
Através do meu olhar como autora, pesquisadora e também participante desse
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momento no país, penso que seja necessário construir um debate acadêmico e
também com a sociedade sobre o preconceito, racismo e os estereótipos criados
sobre esse tipo de exposição feminina, no qual as mulheres negras não têm lugar de
fala. Elas nunca são convidadas a serem protagonistas da sua própria história. Minha
pesquisa mostrou o que acarretou de positivo para o crescimento pessoal das
mulatas, contrapondo as pesquisas que geralmente tendem a reforçar o lado negativo.
A metodologia utilizada foi a História Oral temática, pois através dela eu trago
memórias e experiências vividas que foram retratadas de modo a ampliar o olhar
crítico da academia, norteando com as seguintes questões: será que essas mulheres
se sentiam exploradas pela indústria do Turismo e como elas lêem esse momento nos
dias de hoje? Como percebem, visto que as críticas são recorrentes sobre a utilização
dos corpos femininos negros pelo trade turístico? Será que elas têm essa percepção?
O momento era outro e a visão da sociedade também, será?
Um dos objetivos foi buscar dar continuidade às pesquisas sobre esse
momento no Turismo, e com isso, mostrar a relevância da cultura negra para o trade
turístico. Outro objetivo era falar sobre o lado social dessas pessoas, que trabalham
com o samba, com a dança (as "Mulatas" como são chamadas essas mulheres no
mundo dos shows Export).
Escolher esse tema "Samba, show de Mulatas e Entretenimento para turistas
no Rio de Janeiro nas décadas de 1970 e 1980" veio ao encontro das minhas
memórias afetivas e aos meus questionamentos na academia sobre a cultura negra
no desenvolvimento turístico da cidade, levando em conta que minha adolescência
foi observando o que se passava nos bastidores e shows que aconteciam no Rio de
Janeiro. A pergunta que norteou o trabalho foi: havia realmente entre as dançarinas
um sentimento de exploração de seus corpos pela indústria do Turismo?
Foi respondida com a busca por essas mulheres e na audição de seus
depoimentos, que demonstraram que esse olhar para a maioria delas é inexistente. A
percepção que elas demonstram com as suas falas é de gratidão, alegria por tudo que
esse trabalho, esse momento trouxe de melhorias nas suas vidas. As viagens para o
exterior, os cachês ganhos e a admiração que os moradores de outros países têm
pelo samba, pela nossa cultura e elas fazem parte desse imaginário cultural.
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O tema trouxe um leque de oportunidades para a extensão do meu trabalho
com pesquisas que se aprofundem no debate acadêmico, dando continuidade
a fala dessas mulheres e num debate e que a sociedade como um todo seja
abrangida para conhecer esse momento da vida cultural do país e do Turismo.
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APÊNDICE A - DEPOIMENTOS MULATAS DO SAMBA: TEKA
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Entrevistada: Teka
Venho aqui fazer homenagem ao empresário Jaime da Ilha, trabalhei com ele
muitos anos, fizemos show com a Rio Roma, todas agentes de Turismo do Rio,
viajamos, fazemos shows domingo à noite, no sargento da Ilha e pegava a gente,
deixava a gente em casa com o maior carinho, uma pessoa maravilhosa que já se foi,
mas vai ficar aqui meu agradecimento dessa pessoa maravilhosa que é Jaminho da
Ilha. Eu não sou muito boa de falar não, mas eu acho que que vou falar que a saudade
ficou, ah, se deixou uma filha, entendeu? E familiares que tem saudade dele, a gente
também tem e que papai do céu cubra ele com manto lá que ele merece. Muitas coisas
engraçada que nós passamos junto, risos, trabalhando no hotel Meridian, todos os
hotéis de Copacabana nós trabalhamos. Fica aqui meus agradecimento Fica com
Deus
Bom além de ter trabalhado com Jaminho da Ilha, eu trabalhei no Oba-Oba,
Sargentelli, viajei pra pô, vai Israel, pra Disney, pra Cancun, pro Uruguai e morei um
tempo em Israel e trabalhei com muitos empresários, escola de samba, de tudo isso
tá bom? Um beijo grande

APÊNDICE B - DEPOIMENTOS MULATAS DO SAMBA: SOLANGE
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Entrevistada: Solange
É, boa tarde, então como aconteceu a minha vida nos shows? Eu estava belo
dia na praia com a minha prima, 1992 e eh... tinha até uma autoestima meia baixa,
digamos assim e um olheiro de shows de Joãozinho trinta, me viu e me chamou pra
desfilar na Beija-Flor no... no... carro Abre Alas. E aí eu não acreditei, achei que era
uma cantadinha. Enfim, era véspera de Natal e a seleção era depois das festas. Eu
fiquei com o cartão dele porque na época não tinha WhatsApp e... e depois de tudo
eu resolvi ligar depois de dois meses, conclusão... era verdade, era uma seleção pro
abre alas da Beija-Flor, onde eu fui selecionada.
E aí, Joãozinho me viu e me adorou, enfim. E depois eles tinham uma viagem
pra Expo 92 na Espanha, em Sevilha, e a empresária me ligou, uma... uma pessoa
que trabalhava junto com Joãozinho, dizendo que eu fui selecionada pra viajar, uma
viagem que tinha tido tipo duzentas mulatas na seleção e eu não fiz a seleção e eles
me chamaram porque eu sou bem alta, tenho metro e oitenta. É... sou... eu sou negra
com índio, né? Então, eles acharam, acharam que eu era uma pessoa exótica pra ir e
fui selecionada e eu achei que era trote e depois eu paguei pra ver e realmente era
uma viagem, aonde Joãozinho estava lá, todo elenco eram 15 pessoas, era uma
viagem grande.
A gente estava viajando pelo Itamaraty para representar o Brasil na EXPO. E
eu não tinha roupa, eu não tinha um cabelo legal, aquele cabelo de mulata que era
implante, eu não tinha nada daquilo mas mesmo assim ele queria me levar e eu falei
pra ele que eu não sabia nem andar de salto e ele resolveu me levar e eu fui pra minha
primeira viagem. Eu tava numa situação financeira muito difícil em casa, vivendo de
favores e eu fui pra essa viagem, tinha os cinco mulatas, cinco músicos, cinco
capoeiros, e o diretor artístico era o Marcos Sá. E essa viagem foi em seis meses, e
foi um sucesso. E eu sempre estava em todas as revistas, e tava nos jornais, E quando
Joãozinho voltou depois de 6 meses eu tinha um acervo de fotos muito legal pra
enviar, pra mostrar pra ele e foi muito legal.
Quando eu voltei pro Rio, depois de seis meses, que eu sambava, mas num
sambava como uma mulata e eu aprendi lá, viajei com Vera Benévolo, Sonia Beija
Flor. Pessoas maravilhosas. E a Vera me ensinou muita coisa. Quando nós voltamos,
eu quis fazer um biquíni, mas achei que minha carreira ali já tinha acabado, achei que
era só aquela vez, que nunca mais ia rolar. Voltei com um salário maravilhoso, ganhei
em dólares e eu não sabia nem quanto eu tinha, porque eu guardei todos os dólares.
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Eu não sabia nem quanto eu tinha e quando cheguei aqui eu comprei umas roupas,
ajudei minha família toda e comprei uma casa no Recreio dos Bandeirantes e ajudei
os meus familiares e mobiliei a minha casa e comprei um carrinho usado.
Depois disso, resolvi fazer um biquíni pra ter um biquíni, né? Pra mim era pra
desfilar nos carnavais, nos bloquinhos, mas que nada. Quando eu fui levar ou fazer o
biquíni, o cara foi no ateliê do Fernando Ramos, que era o diretor artístico do Scala
Rio e na mesma hora ele quis me contratar com uma viagem que teria dentro de 3
dias, mas eu tinha acabado de voltar da Espanha e não queria, e também a viagem
estava cheia, e ele queria arrumar uma vaga pra mim, eu fui nessa viagem pro Chile
e desde daí a gente se conheceu, eu não parei mais de viajar. E viajei dezessete
vezes internacionais, algumas vezes os mesmos... mesmos países, mas eu fui muito
feliz durante esses anos que eu viajei, porque eu viajava trabalhando, numa coisa que
eu amava, me dava muito prazer e ganhava muito bem por isso e consegui ajeitar a
minha vidinha porque no... no... no Brasil, no Rio, esse dinheiro que a gente ganhava
lá fora não era grande coisas, mas aqui era muito legal
E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar conhecida no Rio de Janeiro, pelos
empresários e comecei a trabalhar com cinco empresários, Mari Rodrigues, o
Governo, pessoas de peso na noite e eu comecei a fazer show nos hotéis cinco
estrelas no Rio de Janeiro e fazer Saveiros e engraçado que eu me achava uma
pessoa tão simples e depois eu vi que não, porque assim, o nosso biotipo favorece
pra que eu... assim... fui pro Japão, algumas vezes, pra China, pra fazer shows pra
antiga VARIG, pra que trouxesse turismo pro Brasil e isso foi muito importante, foi
muito legal a gente participar de feira de turismo, em Franco, Institute Gard. Eu fui pro
Israel, tudo trazendo pessoas pro Brasil nos... nos palanques, nos balcões, fazendo
programas de televisão e foi muito legal mesmo. Isso foi muito bom pra minha vida e
se acrescentou muito, aí a gente aprende a se falar um pouco de outros idiomas, a
gente aprende a lidar com outras culturas, outras raças e a gente fica numa divertida...
diversi... diversividade incrível
A gente não se limita a gente aprende a ficar com a autoestima lá em cima, a
gente coloca um salto, faz a maquiagem, coloca o biquíni e a gente sente muito prazer
nisso, é superbacana. Eu, assim, eu não sei, né? Se hoje em dia, as coisas do mesmo
jeito, no meio dos shows, mas é uma... as amizades, nós temos amizade, nós temos
grupos de mulatas, né? Dançarinos que a gente fala até hoje, são amizade de anos e
as amizades são eternas, a gente continua se falando diariamente, sabe? trabalhei
com muitas pessoas boas, muitas pessoas boas mesmo, as pessoas tem um
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preconceito de quem trabalha na noite, mas esse preconceito tem que ser jogado por
terra, porque é uma coisa muito legal, né? Obviamente eu não gostava de perder a
noite de sono, mas a gente vai se adaptando, eu levava uma canga pra pro camarim
e eu lá e lá eu descansava até hora do show e ia entrava com tudo e era maravilhoso
E aí foram se passando aos anos, a gente continua trabalhando e a gente só
tem que manter um corpo legal, um corpo em dia pra poder eh... se apresentar, né?
E é tudo muito pra quem gosta do palco, é uma coisa fascinante. Então, eu conheci
dezessete países, eu viajei, eu fiquei
Não sei se você precisa de mais depoimentos, tá? Se você precisar de alguma
foto, eu te mando.

APÊNDICE C - DEPOIMENTOS MULATAS DO SAMBA: WINNER CAETANO

Entrevistada: Winner Caetano
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Oi, eu me chamo Winner Caetano, né? E comecei a trabalhar com samba em
noventa e quatro pra noventa e cinco, a minha primeira viagem eu fui pra Hong Kong
foi uma viagem assim muito, muito legal, pra mim era tudo muito novo, né? Eu nunca
tinha... nunca tinha saído da Baixada Fluminense e de repente direto pra Hong Kong,
foram trinta horas de voo, né? E nesse meio caminho foi assim, uma história muito
engraçada que eu não sabia de nada e deixei a passagem no guichê, assim
empresária, empresário me chamou atenção, né? Mas fora disso foi tudo, foi ótimo,
ótimo, né? A comida lá muito ruim pra comer, nossa, porque cê sabe que lá eles
comem coisas que que nós não comemos aqui, né? Tipo, cachorro, inseto, sabe? Foi
difícil, aí só comia, né? O que? Batata frita no McDonald's (risos) mas enfim foi quinze
dias maravilhosos, né? Aí depois fui pra Itália, fui pra... fui pra Itália umas cinco vezes,
foi bem legal, né?
Até aprendi falar um pouquinho de italiano, foi ótimo. Me senti como se eu já
tivesse ido nessa terra. Foi muito boa, as pessoas muito gente boa, sabe? Muito
hospitaleiro. Nossa, o... o povo europeu em si, gosta muito do brasileiro, gosta muito,
é como eu já tive na Itália, eu tive na Espanha, eu tive na Alemanha, com a Beija-Flor,
foi muito legal também, nós ficamos em colônia, fomos em sessenta pessoas, foi bem
e na copa de noventa e oito eu fui pra Paris com falecido Joãozinho trinta, poxa foi
muito legal, muito legal fizemos um desfile ali no parque Thiré de Paris, nossa foi
maravilhoso, maravilhoso.
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Aí ver os treinos, dos nossos jogadores, nossa, olha, foi assim, foi um sonho,
um sonho. Eu me lembro como sempre, chegando atrasada, perdi o voo, né? Aqui
na... eh... até hoje, né? França perdi o voo. Perdi o voo, então ela me colocou no
último que saia daqui tipo dez horas, dez horas da... da noite e ali chegava tipo onze
da manhã, não? Aí eu me lembro que eu tava numa cadeira de dois, né? Não aquela
cadeira do meio que é de quatro. Aí o aéreo vazio, vazio, vazio, o Champanhe era da
Copa de noventa e oito. Tomei umas duas garrafinha daquela. Olha, quando acordei,
se eu estava até risando, aeromoço me chamando. Olha, aquele tipo assim, foi lindo,
à noite, tava linda, maravilhoso, foi um tranquilo e foi um voo rápido porque o... o vento
tava a favor, nossa fizemos em oito horas, oito horas e meia, quase nove e no nos
outros tipo é onze, doze horas, quando o vento não tá a favor, nossa, foi assim, parecia
que eu estava dormindo na minha cama nossa foi maravilhoso, acordei com aquele
café da manhã maravilhoso, óia deixava supervazio, porque todo mundo tinha ido,
né?
Como sempre é atrasada, né? E cheguei lá, já tava o pessoal no aeroporto, me
aguardando, ficamos lá numa... no como que fosse um barracão de escola de samba,
sabe? Olha, foi muito, muito, muito emocionante mesmo é como se um pedacinho
daqui do Brasil estivesse ido pra... pra desfilar um pequeno barracão em centro no
centro de Paris, né? Ali fomos ao teatro, e tudo, fomos no naquele, ah meu Deus do
céu que tinha o nome agora. A Mause também foi nessa viagem. Ficou três meses,
depois a Mause ficou um pouco na França e depois cê passou isso, nossa, ela, ela
rodou ali a Europa, eu logo fui embora, né? Mas foi super legal e também fomos pra
Coréia do Sul juntas, né? C U foi uma viagem muito boa, uma viagem pela minha
empresa, sigma, né? Porque eu dancei até dois mil e dois mil e quinze, dois mil e
dezesseis, ainda fiz algumas coisinhas agora, né?
Porque agora estou trabalhando com uma, com uma agência e como o pessoal
já me conhece, sempre faço a carne Miranda, né? Pra esperar o povo no aeroporto,
dentro dum ônibus, servindo batida, ou suco, né? Normalmente... normalmente são é
muito francês, porque com essa gente aqui, eu trabalho, a gente recebe muito francês.
Aí sempre me pedem porque o pessoal já me conhece e tudo e tal eu pego e faço,
né? E então voltando na viagem que eu fui muito legal, foi três meses, sabe? Aí eu fiz
uma seleção, só foi amigas mesmo, sabe? Pessoas assim que já trabalhava com a
gente há muito tempo. Nossa, foi uma viagem, foi uma viagem muito legal, muito legal
mesmo, né?
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Ficamos lá três meses, três meses. Foi muito bom. Muito bom. Até aprendi
tomar café com a Mause, porque eu não famoso café direito nenhum, né? E o grupo
foi muito bom, os meninos da capoeira, sabe? E o que deu um pouco de dor de cabeça
foram os meninos os dançarinos de lambada, mas aí isso é normal, né? Nada que
fosse também uma coisa assim absurda, mas enfim, né? Todo mundo morando num
apartamento, imagina um Big Brother “num come”... “Isso é meu”..., “não, por que que
você comeu?” Porque tira um daqui, mas é super legal, super né?
E... bom, é isso, hoje em dia tô, né, tô casada, já vai fazer trinta anos, já era
casada também naquela época, eu tenho um filho de onze anos, né? E temos a nossa
empresa, né? E aí, com esse assunto agora Pandemia, né? Você sabe que o turismo
agora praticamente só vai ser a partir do segundo semestre do de 2021, né? E estou
bem, hoje também trabalho com decoração, faço decoração, eh tenho um mini bufê
como vive eu sou sócio e estamos trabalhando, né? Olha, foi um prazer ter participado
dessa Ih... meu Deus, eu acho que sim, aí depois você corta, tá? Dessa entrevista, tá
bom? Um grande beijo

APÊNDICE D - DEPOIMENTOS MULATAS DO SAMBA: DÉBORA

Entrevistada: Débora

46

Boa tarde, meu nome é Débora, eu comecei com a carreira do samba em dois
mil e quatro. Minha viagem pra China em dois mil e quatro, depois eu fiquei aqui no
Brasil trabalhando com o show e em dois mil e nove eu comecei a viajar novamente,
voltei pra China e depois eu fui pra Turquia, durante de quatro anos pra Argentina,
todo ano eu ia pra Argentina também fazer show e foi muito bom, muito bom, sabe?
A gente apresentava músicas brasileiras, lançava as músicas do folclore brasileiro,
né? Foi muito bom

APÊNDICE E - DEPOIMENTOS MULATAS DO SAMBA: NEIDE

Entrevistada: Neide
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Bom dia! Minha trajetória no meio artístico começou com minha entrada na
beija flor em 1976 na ala das crianças
Em 78 entrei para ala de bateria, em 80 comecei a fazer show como mulata e
dançarina de shows artístico pois fiz aula com vários professores de dança. Mais sem
deixar a bateria da Beija Flor. Em 84 fiz a minha primeira viagem internacional, como
show de samba, 1° país a trabalhar foi uma turnê pelo Japão, e daí não parei mais, fiz
china(Macau) Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Suíça, Estados Unidos, Holanda,
Líbano, Argentina, Peru, Equador, Costa Rica, e praticamente o Brasil todo levando a
nossa cultura.
Em 85 recebi a faixa de tamborim de ouro e em 87 a de rainha de bateria da
Beija Flor, em 94 ganhei o estandarte de ouro do jornal O Globo como melhor passista
do carnaval também pela Beija-Flor e desde 2017 sou musa da dessa agremiação a
qual eu faço parte a 46 anos interruptor.
O que eu posso dizer, e que acompanhei esta evolução do mundo do samba,
e graças a Deus trabalhei com grandes empresários e famosas casa de shows e
vários programa de televisão como Jorge Perlingeiro inclusive com seu saudoso pai
Sr. Jaiminho assim como eu o chamava.
Praticamente a minha vida fui dentro do mundo artístico onde pude criar e
educar dois filhos, e sustentar uma casa e minha família.
Nem todos os lugares onde eu passei sempre fui muito respeitada até porque
somos brasileiros e lá fora eles tem muita curiosidade em conhecer a nossa cultura,
os nossos costumes, pois com todos os problemas que enfrentamos na área da
saúde, políticos e econômicos, somos alegres e simpáticos.
Bom espero que eu tenha um pouquinho contribuído com seu TCC.
Qualquer coisa ou dúvida me ligue. bjus.

APÊNDICE F - DEPOIMENTOS MULATAS DO SAMBA: SIMONE BOMBOM

Entrevistada: Simone Bombom
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Meu nome é Simone Gonçalves, conhecida no mundo artístico como Simone
Bombom. Trabalhei no Oba-Oba do Humaitá, fiz muitos trabalhos com algumas
escolas de samba do Rio de Janeiro, viajei para Alemanha, Estados Unidos, Aruba,
Peru, China, Polônia, etc.
Levando a cultura brasileira do nosso país.
O nosso Samba, as nossas apresentações eram sempre com foco para mostra
as belezas e diversidades do nosso Brasil.

APÊNDICE G - DEPOIMENTOS MULATAS DO SAMBA: EDUARDO COSTA

Entrevistado: Eduardo Costa – Passista e Produtor de Shows
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Professora, boa tarde. Na verdade, é uma visão preconceituosa da sociedade,
né?! E preconceituosa do... do Brasil, com relação a passista, né?! A passista mulher.
Essa visão é uma visão de fora, é uma visão escravocata, é uma visão eh que coloca
a mulher passista numa categoria de... de performance sexual que na verdade não
é?! A passista eh... feminino, né? A passista feminina nunca colocou a frente da tua,
da, da, da tua arte, da tua cultura, o corpo, né? Nunca foi assim, essa visão de
prostituição quem quer legitimar, é o branco, é a sociedade branca, é a sociedade
preconceituosa, é a sociedade racista. Eh ninguém vai pra Itália sambar com intuito
de vender eh o corpo, com o intuito de se prostituir. Ninguém vai. As meninas iam,
viajavam ou então faz ou faziam shows aqui no Rio com intuito de mostrar eh... a, a,
a, a nossa arte do samba no pé. Se a menina usa biquíni, né? Usa biquíni, tá com o
corpo a mostra, esse problema é dela, isso é cultural, isso vem longe, mas isso não
dá o direito do homem ou da sociedade querer legislar sobre esse corpo, né? Na
verdade, vocês estão sofrendo críticas porque eles na cabeça dessa gente, a mulher
preta, sambista, é puta. E na verdade não é, né? O que eles vêm de sexual, de sexual,
essa gente branca, retrógrada, racista, a gente vê como cultural, né? Como uma
manifestação cultural.
Eu trabalho com produção de... de elenco há três anos, né? Eu seleciono as,
as meninas para, para trabalhos, né? Em feijoada, em camarote e tal. Nenhuma delas
vão com intenção de se prostituir. Nenhuma delas falam assim, ah, eu vou chegar lá
num evento e vou vender o meu corpo. Hoje, as meninas têm consciência daquilo que
elas são, tem consciência daquilo que elas daquilo que ela que elas representam e
sabem que elas vivem no meio machista, misógino, né?! E sexista. Então, ela já ela
já estão preparadas para... para o confronto com esses homens, né?! Eh, eh, né?!
Com esses homens escrotos mesmo, não, não, não, no sentido de de não respeitar o
corpo alheio, né?! Porque isso é histórico, né, professora?! Essa invasão ao corpo
feminino é, é, já vem desde o período colonial, onde as mulheres negras, eh, tinham
que transar, eram estuprada pelos senhores de engenho e as mulheres brancas eram
coniventes, aquela história toda que a gente já sabe. Então, pega, pega esse contexto
histórico e joga pra cá, né?! E joga pra essas mina, só que essas meninas hoje, não
sei na década de oitenta, na década de oitenta, eu acho que que... que essas... essas
meninas não tinham, não vinham, não enxergavam esse, esse, esse, esse olhar
machista, preconceituoso, né? E eu acho que as mulheres também não tinham tanta
possibilidade de, de, de, de rebater esses comentários, né? Essa, essa, essa visão
da, da, da, da mulher, negra, passista e puta, como muita gente coloca, que na
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verdade não é assim, não é assim que funciona, não é assim. As meninas trabalham,
as meninas tem consciência, as mulheres sabem do papel delas, delas dentro da, da,
da cultura eh... eh do samba e... e... e, e isso é um preconceito, né? Isso é um
preconceito, né? Se o gringo vem pra cá achando que toda passista eh toda passista
é... é puta, ele tá enganado, ele tá enganado. Venderam pra eles, tão vendendo pra
eles uma imagem errônea da, da nossa cultura, da, da, da, das nossas passistas.
Hein professora? De noventa por cento das mulheres passistas, eh... eh que
fazem shows e tal. Zero vírgula um por cento eh elas, né? Eh, eh, eh, eh, elas tocam,
ela, elas vão pra, pra, pra, pra, pra poder ter um extra. Mas é... é... é mínimo, é mínimo,
professora, é mínimo, é mínimo, é mínimo, é mínimo, é mínimo. Mas aí, as pessoas
têm que também respeitar a... a o corpo da mulher, se ela quiser fazer isso, ela todo
o direito de fazer. Agora, eh, generalizar, falar que toda passista, que toda mulata eh...
eh, vai se prostituir, vai vender o corpo para um turista? Isso é preconceituoso isso é
grave, isso é criminoso. Então a gente tem que reverter esse discurso eh machista,
né? Esteticista, porque isso não é verdade, não é verdade. Eu conheço várias
passistas, várias mulheres que num... num que eu que eu que o homem não pode
nem eh tentar tocar, pensar em tocar que ela já revidam, que elas já revidam.

APÊNDICE H - DEPOIMENTOS MULATAS DO SAMBA: FATINHA BIJOU

Entrevistado: Fatinha Bijou
Então Andréa eu na primeira vez que fui fazer um teste para ser mulata do
Sargentelli fui reprovada. Pois como sou gaúcha não tinha esse molejo todo. Então fui
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para uma outra casa de espetáculo chamada Beco isso em São Paulo. Depois de 6
meses trabalhando nesse casa. Fui até o Oba-Oba com uma amiga de trabalho pois
a irmã dela trabalhava lá. Enquanto esperávamos na porta. O Sargentelli saiu para ir
embora. Me olhou e disse você trabalha onde? Eu respondi. Então ele me perguntou
porque não está trabalhando aqui. Eu disse fui reprovada. Ele simplesmente me disse.
Amanhã 4 da tarde quero você aqui no ensaio. Assim me tornei mulata do Sargentelli
1979. Fiquei uns 4 meses me senti um pouco ou quer dizer muito fora do contexto.
Pouca experiência e muita pressão. Resolvi vir para o Rio. Só que trabalhando
em outra casa de Show chamada Sabão é Sinhá do grande Ivon Curi. Ali foi uma
escola pra mim. Me preparou para saber me posicionar é ser tratada com respeito
pelas outras mulatas. Pois os Camarins das grandes casas de shows era uma panela
de pressão é para você se estabelecer tinha que ser fria' calculista 'profissional e saber
se colocar. Voltei para o Oba-Oba agora no Rio. Comandado por uma grande Senhora
chamada Iracema. Ela me disse vou fazer de você a mulata mais famosa da noite
carioca. E fez. Me tornei uma grande profissional fui aprender dançar outras danças
fora do Samba trabalhei com João Roberto Kelly na teve Banderantes com Jorge
Perligero na Red Tupi. Na Rede Globo. Fiz vários programas de TV. Fui modelo
trabalhei fora do Brasil e por aí vai te mando uns recortes de Jornal ok

APÊNDICE I - DEPOIMENTOS MULATAS DO SAMBA: SOLANGE COUTO
Entrevistada: Solange Couto

Meu nome é Solange Couto, sou atriz há quarenta e um anos, tenho uma
carreira graças a Deus eh... conhecida, tenho inúmeros trabalhos no Brasil, no exterior
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e comecei minha carreira trabalhando como modelo manequim de passarela. E em
seguida trabalhando nos shows do Sargentelli na boate Oba-Oba, onde trabalhei por
três anos. E o que me cheguei ao Oba-Oba a convite de um amigo pra assistir ao
show e estávamos comemorando um aniversário e o Sargentelli a gente foi
apresentado a ele, ele me convidou pra fazer um teste no dia seguinte, à noite eu
estreei.
O que me encantou no show do Sargentelli é que o show dele não era um
simples baticum de ritmos e dançarinas era um show que tinha um roteiro vinte e
quatro quadros. (Silêncio) Era um verdadeiro passeio pela música popular brasileira,
segurada com coreografias de figurinos feitos por figurinistas e tudo mais. E tinha um
cantores, tinham ritmistas e músicos, e o próprio sargento apresentando.
Eu lamento profundamente que não exista mais no Rio de Janeiro, nenhum
tipo, nenhuma casa, nenhum tipo desses espetáculos que mostram a cultura carioca,
a cultura do samba. (Silêncio) Na época essa época foi muito importante, pois nós
tínhamos turismo nacional e em especial internacional, eram shows que não custavam
baratos, os artistas eram bem pagos e enfim, hoje em dia, infelizmente, não existe
mais. Seria muito bom se a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro ajudasse a apoiarse a que isso com projetos que renascessem a apresentação de espetáculos de
samba musicais como eram nos anos setenta oitenta. (Pausa)
Eu mesma montei, cheguei a montar um espetáculo no nosso teatro do Morro
da Urca, chamado Tenção lá no Morro e mas como eu fiz com recursos próprios,
chegou um momento que eu não consegui, mas se voltassem ia ter e o samba não
morrer, o samba visto dançado, tocado, cantado, seria maravilhoso, muito bom.
Parabéns pela pelo teu TCC, espero ter colaborado com você.

APÊNDICE J - DEPOIMENTOS MULATAS DO SAMBA: MARCOS SALLES
Entrevistada: Marcos Salles

As grandes rodas de samba dos anos 60/70/80 que aconteciam em clubes
como Minerva, no Catumbi, Renascença e Maxwell, em Vila Isabel, Vitória, no
Engenho Novo, Bola Preta, no centro ou em diversas Escolas de Samba, Hotéis e
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Casas de Show, como a antiga Sambão & Sinhá, sempre foram uma boa fonte de
renda para músicos, cantores e passistas, que eram chamadas de mulatas, e também
uma boa forma de alavancar o turismo do Rio de Janeiro, São Paulo e tantas outras
cidades brasileiras.
Participei de várias, tocando e cantando. E foi no conjunto residencial
Sesquicentenário da Independência, mais conhecido como Favelão, que fica na Rua
Araújo Leitão, 607, no Engenho Novo, que conheci um dos grandes feras na arte de
produzir uma boa roda de samba. Ele realizou algumas no salão de festas do Centro
de desenvolvimento Comunitário do conjunto, sempre levando um conjunto de samba
e lindas passistas.
Uma das manhas de uma boa roda de samba é saber fazer uma interação com
o público. Ter qualidade tanto no repertório dançante quanto na beleza e graciosidade
das passistas, que vão até o turista para fazê-lo perder a timidez e sair se requebrando
todo.
Turista ama samba e mulher bonita com seus biquínis brilhantes. Muitos hotéis
ainda continuam realizando suas rodas de samba pelo país para atrair principalmente
o turista internacional. Porém, com a chegada do Grupo Fundo de Quintal, que
incorporou ao samba o tantã, o repique de mão e o banjo, a formação dos antigos
conjuntos de samba com surdo, agogô, reco-reco, pandeiro e tamborim foi diminuindo.
Para completar, devido ao preconceito à palavra pagode, que significa a reunião de
músicos para cantar samba e ganhou fama pejorativa para designar o samba que os
grupos novos fazem, a roda de samba passou a ser o nome dos pagodes que estão
por todo o país, num conceito bem diferente do significado da palavra original.

APÊNDICE K - DEPOIMENTOS MULATAS DO SAMBA: MAURICEIA
Entrevistada: Mauriceia
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Olá, meu nome é Mauriceia, fui no show durante uns vinte anos, trabalhei com
vários empresários do Rio de Janeiro, Haroldo Costa, Sidney da Sigma, Produções,
Bayer, Poly, Mário Raggi, Mário Portu Estefânio, fiz diversos trabalho em até cinco
estrelas, dali de Copacabana, aqueles quase todas dali, eu trabalhei com o show, fui,
entrei nesse trabalho através de um concurso que eu fiz de Malata, Sérgio Ninter,
gostou de contratou e daí eu comecei a trabalhar com ele, depois logo assim teve uma
viagem pro México eh... pa Copa do Mundo em oitenta e seis eu fui trabalhando com
a camareira dele que era dona da, da viagem e de lá nós ficamos no México dois
meses, depois de dois meses Panamá. E depois quando eu retornei, fui apresentada
à mocidade, comecei a trabalhar com a mocidade e desfilar na mocidade. Desfilei na
mocidade, na... na Grande Rio, na no Império Serrano, na Viradouro, na Beija-Flor.
Mas assim ó, né? No... Na Santa Cruz, no Engenho da Rainha, no... tem mais algumas
aí que eu esqueci agora, tá? Depois também eu trabalhei com, com o Jorge, fiz o
programa Samba de Primeira, durante oito anos e viaja trabalhando por aqui, né? E a
gente vai para aqui, trabalhando por aqui, fiz alguns especiais com Evandro Mesquita,
com Jack Pagodinho, Alcione.
Essa viagem do México foi muito legal, os mexicanos são muito carinhosos com
a gente, né? A única coisa que eu não, não me dei bem lá foi a comida, porque a
comida tinha muita pimenta, entendeu? Também fui pra... pra Itália, fui pra copa
mundo também que teve da França, enfim na Copa da Finança também. Aí fui
conhecendo os países, né? Itália, França, Espanha, Portugal, Yoga Orlava, Hungria,
Holanda, Coréia, Arábia, Argentina, Equador, Chile, Venezuela, Colômbia, né? E mais
alguns aí que eu não tô lembrando agora, tá? Mas minha trajetória foi bastante longa,
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porque de desfile, né? Aí depois quando eu parei, vou trabalhar, eu continuei que foi
empresária que eu trabalhei mais e hoje em dia eu faço um trabalho de contratar as
mulatas pra ele, né, pra fazer o trabalho, masculino. Tô fazendo esse trabalho até
hoje, né? Tamos parado cada pandemia, né? fui muito feliz, o pessoal lá de fora trata
a gente com muito carinho, sempre fui recebida com carinho, eles, eles gostam muito
do, do, a maneira da gente ser alegre, né? Descontrair. E eu nunca tive problema,
assim, lá fora, com nada afim de discriminação, fui sempre bem tratada, graças Deus,
eu fui muito feliz. Mas eu costumo dizer que todo trabalho é feliz quando você se se
entrega pro, né? Trabalho, quando você gosta do que você faz. Então, você acaba
sendo feliz, né? E agora, hoje em dia, eu sou podóloga, né, trabalho no salão e vamos
que vamos tá? Esperando aí acabar essa pandemia, vamos ver se vem logo essa
vacina, né? Pra libertar nosso povo, né? É o que eu desejo.
E aproveitando, né? Que tá perto das festa, um bom Natal pra vocês, um bom
ano novo, um beijo no coração, espero que vocês tenham gostado do meu
depoimento, fiquem com Deus
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ANEXO 1 – ENTREVISTA COM ADELE AO G1

Eu não era 88, eu sou Adele. Juntavam uma coisa com a outra. Eu não
conseguia andar nas ruas, achavam que eu não era real. Mas também acabou me
aproximando do público, me fez uma pessoa bem mais popular do que já era. O
comercial ajudou a chamar atenção para tudo. Não me arrependo de nada
Representei o Rio de Janeiro em várias partes do mundo, com shows, cinema,
café com leite e aguardente no Japão, bronzeador na Itália, capa de revistas nos
países nórdicos e Playboy alemã. Fui considerada patrimônio nacional. Decidi sair dos
holofotes para me dedicar à família, que é minha realização maior. Eu caminho e cuido
muito da minha alimentação, comendo legumes e frutas. Ainda não mexi no meu rosto,
porque não vi necessidade. Hoje eu peso 70 kg e não tenho mais aquela medida de
quando pesava 54 kg. Não quero ser boneca, agora sou uma senhora e estou me
amando cada vez mais.

Link da matéria completa:
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/carnaval/2015/noticia/2014/09/aos-60-adele-fatimalembra-epoca-de-musa-das-sardinhas-atrapalhou.html

