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RESUMO 

 
 

As práticas que caracterizam uma cena musical procuram transformar espaços 

geográficos específicos em lugares significantes. A cena musical olindense cria uma Olinda 

“imaginária” construída através de uma afetividade despertada pela cidade.  

Com uma musicalidade singular, as bandas da cena misturam gêneros musicais 

pernambucanos fortemente enraizados na urbe com sonoridades de outros contextos que 

também estão intimamente ligadas à cultura local. Em suas composições contam histórias 

sobre a cidade, seu carnaval, logradouros famosos e suas paisagens. Acionam visualmente em 

capas de álbuns temas que fazem menção à cidade e seu cotidiano. Todos esses elementos 

contribuem para a construção de um “território simbólico”. 

O objetivo desta dissertação é interpretar de que forma a cena musical olindense opera 

a construção de uma cidade “mítica” através de suas influências estéticas, lúdicas, 

carnavalescas e sonoras. Nesta “comunidade territorial imaginada” os participantes da cena 

são autores e atores de um “território simbólico” no qual a cidade é, ao mesmo tempo, palco e 

personagem de um construto que os nutre e inspiram através de uma relação afetiva com a 

cena local, diferenciando-a de outras cenas. 

 

Palavras-chave: afeto, cena musical, comunidade territorial imaginada, música e cidade, 

Olinda, territorialidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

The practices that characterize a music scene seek to transform specific geographical 

spaces into significant places. The Olindean music scene creates an “imaginary” Olinda built 

through an affection aroused by the city. 

With a singular musicality, the bands of the scene mix musical genres from 

Pernambuco strongly rooted in the city with sounds from other contexts that are also closely 

linked to the local culture. In their compositions they tell stories about the city, its carnival, 

famous places and its landscapes. Visually trigger themes that mention the city and its 

everyday life on album covers. All of these elements contribute to the construction of a 

“symbolic territory”. 

The aim of this dissertation is to interpret how the Olindean music scene operates the 

construction of a “mythical” city through its aesthetic, playful, carnivalesque and sonorous 

influences. In this “imagined territorial community” the participants of the scene are authors 

and actors of a “symbolic territory” a in which the city is, at the same time, the stage and 

character of a construct that nourishes and inspires them through an affective relationship with 

the local scene, differentiating it from other scenes. 

 

Keywords: affection, music scene, imagined territorial community, music and city, 

Olinda, territoriality. 
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INTRODUÇÃO 

 

O que motivou a realização desse trabalho foi primeiramente gostar muito de 

música, carnaval e entender a relevância tanto da música, quanto do carnaval na 

construção de uma identidade afetiva em torno de um determinado lugar. Depois o 

próprio discurso das respectivas bandas em suas apresentações me instigou a pensar a 

respeito dessa relação cena musical e cidade. 

 Por volta de 2017 para 2018 tive a oportunidade de assistir inúmeros shows das 

bandas que fazem parte do corpus desta dissertação em prévias carnavalescas realizadas 

por blocos famosos da cidade e nos polos descentralizados do carnaval olindense (Praça 

do Carmo). Em todas as apresentações os discursos eram basicamente sobre a cidade; 

“Temos orgulhos de estarmos tocando no carnaval de Olinda, nossa cidade”, “Somos de 

Olinda com muito orgulho”, “Original Olinda Style, o jeito olindense de fazer música”.  

Conforme aponta George O. Carney: 

 

As características únicas de lugares específicos podem oferecer as pré-

condições necessárias a novas idéias musicais. O contexto histórico, 

ambiental e social de um lugar, muitas vezes, fornece cenário e 

inspiração para determinado indivíduo ou grupo criar música. 

(CARNEY, 2007, p.138). 

 

  

 A partir dessas “diversões momescas” me empolguei a desenvolver uma 

pesquisa sobre essa cena olindense. Comecei a prestar atenção não só nos discursos, 

mas também fazer uma “correlação” com o movimento Manguebeat, prestando atenção 

e verificando toda uma construção “sonora-estética” bastante parecida e ao mesmo 

tempo com um “quê” de peculiar que a diferenciava dessa cena tão relevante para a 

música alternativa pernambucana e que deu uma guinada na música brasileira no inicio 

dos anos 90. 

 As coincidências entre o Manguebeat e a Original Olinda Style são as misturas 

entre músicas pop e alternativas internacionais e gêneros tradicionais da música 

pernambucana. As diferenças são algumas sonoridades exploradas por essa cena 

olindense, tanto da música pop, quanto da própria música tradicional de Pernambuco.  

O Manguebeat, cena que deu relevância a música alternativa produzida no 

estado, como já exaustivamente apresentada em diversos trabalhos, matérias e 
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entrevistas, surgiu na cidade de Recife, no começo dos anos 1990, quando bandas como 

Chico Science & Nação Zumbi e Mundo Livre S/A decidiram misturar as músicas pop e 

alternativa internacionais (o rap, música eletrônica, punk rock, heavy metal, rock 

psicodélico etc.) aos gêneros tradicionais da música de Pernambuco (maracatu, coco, 

ciranda, caboclinho etc.). 

Originalmente chamado de Mangue Bit (bit entendido como unidade de 

memória dos computadores) que depois também recebeu a nomenclatura de 

Manguebeat
1
, o movimento teve seu primeiro manifesto, Caranguejos com Cérebro, 

escrito por Fred 04 (do Mundo Livre S/A) e pelo jornalista Renato L (apelidado por 

Chico Science como o “Ministro da Comunicação” do Mangue), escrito em julho de 

1992: 

Em meados de 91, começou a ser gerado e articulado em vários 

pontos da cidade um núcleo de pesquisa e produção de idéias pop. O 

objetivo era engendrar um *circuito energético*, capaz de conectar as 

boas vibrações dos mangues com a rede mundial de circulação de 

conceitos pop. Imagem símbolo: uma antena parabólica enfiada na 

lama
2
. 

 

 

Já na Original Olinda Style as sonoridades exploradas tem uma pegada mais 

“light”, dançante e festiva que remete ao próprio imaginário em torno dessa cidade 

patrimônio histórico e cultural da humanidade (reggae, cumbia, brega, frevo etc.).  

Carney (2007, p. 130-131) em seu estudo, citou algumas características gerais ao 

referir-se às pesquisas geográficas em relação à música, dentre elas: 

• O efeito da música na paisagem cultural; 

• As relações da música com outros traços culturais em um contexto de lugar; 

• A relação da música com o meio ambiente; 

• O lugar de origem (berço cultural) e a difusão de fenômenos musicais para 

outros lugares; 

• Os elementos psicológicos e simbólicos da música relevantes na modelagem 

do caráter de um lugar, isto é, na imagem, no sentido e na consciência deste. 

Fazendo minhas reflexões a respeito do desenvolvimento do presente trabalho 

comecei a pensar como as sonoridades partem de consensos para a formação de uma 

                                                           
1
 Manguebeat não é fusão p...nenhuma!! Disponível em:> 

http://www.overmundo.com.br/overblog/manguebit-nao-e-fusao-p-nenhuma 

 
2
 Caranguejos Com Cérebro (manifesto). Disponível em 

http://www.recife.pe.gov.br/chicoscience/textos_manifesto1.html 

http://www.overmundo.com.br/overblog/manguebit-nao-e-fusao-p-nenhuma
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cena musical, mas também fazem uso do dissenso que acionam outros direcionamentos. 

Ambos os aspectos vamos perceber nessa cena musical olindense onde a fluidez, a 

ruptura, as concordâncias e os pactos operam, simultaneamente, enquanto vetores de 

transformação e de continuidade em relação ao Manguebeat. 

Comecei a pensar também nas letras criadas por essa cena que acionam ao 

mesmo tempo esse imaginário descontraído e reivindicações políticas-sociais. 

Conforme aponta Fuini (2013-2014), territórios e suas territorialidades, em diferentes 

escalas, podem ser representados e investigados, em perspectiva relacional e processual, 

tomando como material de pesquisa as letras de músicas, considerando que algumas 

delas contêm representações ideológicas de determinadas experiências sociais e 

espaciais que se materializaram como hipertextos de uma realidade em constante 

transformação.  

Pensei também na concepção estética das capas dos álbuns que contribuem com 

esse imaginário afetivo em torno da cidade, mostrada através de personagens 

carnavalescos, logradouros famosos, suas paisagens, casarios etc. 

Nessas minhas “reflexões carnavalescas” principiei a discorrer que, nesse 

contexto musical “pós-mangue”, talvez, tenha na cena Olinda Original Style, lançada 

pela banda Eddie, a linha estética mais significativa da música alternativa 

pernambucana, pois é a única que tem uma projeção relativamente expressiva na 

atualidade. E essa linha estética significativa foi o que me instigou a pensar como a 

Banda Eddie, uma das remanescentes da cena Manguebeat, seguiu essa mesma 

“trajetória”, mas centrada em sua cidade natal, explorando as peculiaridades locais, 

valorizando a sua territorialidade e inspirando inúmeras bandas da cidade a seguir esse 

caminho, que é mostrar um estilo singular de fazer música, levando em consideração as 

experiências estéticas envolvendo o território olindense (paisagens, influências 

carnavalescas, poéticas, sonoras etc.).  

A música e seus elementos podem se colocar como um dos elementos daquilo 

que Milton Santos chama de psicoesfera: 

 

O reino das ideias, crenças, paixões e lugar de produção de um 

sentido, também faz parte desse meio ambiente, desse entorno da vida, 

fornecendo a regra à racionalidade ou estimulando o imaginário. 

(SANTOS, 1996, p. 204, 205). 
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Nessa cena olindense músicos de classe média, nascidos no sítio histórico, ou 

nos bairros mais estruturados da cidade, acostumados e influenciados por toda a 

“atmosfera carnavalesca”, juntaram-se a músicos das classes mais populares, advindos 

de comunidades localizadas no entorno do sítio histórico e na periferia da urbe, alguns 

formados nas tradicionais orquestras, outros nas inúmeras manifestações populares que 

existem na cidade (cavalo marinho, coco, ciranda, maracatu) para formarem essas 

bandas. 

 Assim como o Manguebeat a música produzida pela Original Olinda Style é 

influenciada não somente pelos vários gêneros da música pop e alternativa internacional 

e gêneros tradicionais da música pernambucana, mas com uma peculiaridade, essa cena 

musical olindense produz uma estética sonora com forte influencia das orquestras de 

frevo e inúmeras manifestações culturais da cidade e também por aura “foliã” que a 

cidade tem e que traduzem o “espírito olindense de ser”. 

Lily Kong argumenta que a música pode transmitir imagens do lugar, e também 

pode servir como fonte primária para compreender a natureza e a identidade dos lugares 

(KONG, 1995, p. 3). 

O afeto em relação à cidade por parte da Original Olinda Style demonstrado 

através dessa construção “estética-sonora” é uma das razões elementares para 

fundamentar a existência dessa cena musical, funcionando como um retorno às relações 

sociais com mais proximidade nas trocas, trabalhando na perpetuação de práticas, 

gostos e afinidades comuns. 

 

Os perceptos não mais são percepções, são independentes do estado 

daqueles que os experimentam; os afectos não são mais sentimentos 

ou afecções, transbordam a força daqueles que são atravessados por 

eles. As sensações, perceptos e afectos, são seres que valem por si 

mesmos e excedem qualquer vivido. Existem na ausência do homem, 

podemos dizer, porque o homem, tal como ele é fixado na pedra, 

sobre a tela ou ao longo das palavras, é ele próprio um composto de 

perceptos e de afectos. A obra de arte é um ser de sensação, e nada 

mais: ela existe em si (DELEUZE & GUATTARI, 1992, p. 213). 

  

Essa cena olindense através de toda essa composição estética (letras, capas, 

sonoridades), demonstra todo esse afeto pela cidade. Mostrando não somente suas 

belezas naturais, seu rico patrimônio arquitetônico, seu famoso carnaval, mas também 

fazendo um tensionamento e apresentando os inúmeros problemas de um município 

pobre, pequeno territorialmente, que detém (segundo os dados do IBGE /2009), uma 
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taxa de densidade demográfica de 9.122,11 habitantes por quilômetros quadrados, a 

maior do estado de Pernambuco e a quinta maior do Brasil.  

A territorialidade se manifesta, portanto, em multiplicidades de espaços, 

identidades e tempos, que interagem e se sobrepõem no plano da reprodução da 

sociedade. E se tratarmos da escala micro dos eventos espaciais, realçamos o encontro 

de fluxos oriundos de diversas escalas maiores e que se concretizam no âmbito dos 

lugares, do cotidiano de experiências, relações e manifestações culturais. Nesse sentido, 

a música expressa, como um relato de lugares e experiências, um conjunto amplo de 

microterritorialidades, através dos sons, movimentos culturais, shows, festividades 

musicadas, letras de canções, emergindo como elemento importante para se explorar 

geograficamente o campo de estudos das territorializações e territorialidades. (Fuini 

2014).  

O que me fez pensar que a transformação desse espaço de representação em um 

lugar significante e carregado de antigos e novos sentidos criado por essa cena musical 

em relação a sua cidade, marcam assinaturas de territorialidade.  

Assim, a partir de diversões despretensiosas surgiu a presente dissertação, num 

momento de êxtase no período carnavalesco olindense, encantado com toda a atmosfera 

que a festa de momo proporciona, buscando entender essa relação “topofílica” entre 

música e lugar. 

O trabalho tem como corpus de pesquisa três bandas – Eddie, Academia da 

Berlinda e Orquestra Contemporânea de Olinda − que, juntas, integram uma cena 

musical olindense, atuando de modo articulado com constantes referências à cidade.  

Diversas ressonâncias afetivas e musicais entre as bandas compõe um imaginário 

compartilhado em torno de uma estética que costuma ser nomeada informalmente de 

Original Olinda Style, que é o título de um dos álbuns da Banda Eddie. A presente 

dissertação discute as particularidades na noção de território articulada pelas três 

bandas, informada por um entendimento expandido da música, que busca analisar em 

um mesmo plano as sonoridades, influências lúdicas, carnavalescas, poéticas, estéticas e 

históricas produzidas por essa cena musical olindense. Tais elementos integram um 

conjunto de ligações que une o trabalho das bandas mencionadas e que possibilitam um 

mapeamento musical do que seria a Original Olinda Style. O objetivo, portanto, é 

interpretar as formas através das quais se constitui no repertório das bandas a ideia de 

uma Olinda como uma “comunidade territorial imaginada” construída pela cena musical 
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através de sua atuação artística. 

Metodologicamente, esta interpretação é construída através de referências 

bibliográficas (livros sobre o tema, teses, capas dos álbuns, entrevistas com membros 

das respectivas bandas que fazem parte da cena) e de uma pesquisa etnográfica e 

histórica, articulando, assim, a ideia da cidade como suporte inspirador para a cena 

musical olindense. Conceitualmente, seguimos a definição de cena musical como uma 

aliança afetiva formada a partir de duas condições. De um lado, “cenas” são práticas 

musicais contemporâneas que ativam uma herança musical que relaciona tais atividades 

com um determinado contexto. De outro, as “cenas musicais” constituem um espaço 

cultural no qual uma diversidade de práticas históricas e estéticas coexistem e interagem 

umas com as outras em meio a uma variedade de processos. 

Os respectivos capítulos desenvolvidos seguiram a temática de interpretação 

sobre a construção de uma “comunidade territorial imaginada”, com foco nos seguintes 

elementos: “mitificação” histórica da cidade, Olinda representada em letras, sonoridades 

enraizadas na urbe e as capas dos álbuns que fazem alusão à cidade. Esses elementos 

tecem relações afetivas com Olinda, criando assim um território simbólico, fio condutor 

para as bandas da cena. 

No capítulo inicial, analiso o sentimento de identificação “narcísica” do ser 

olindense, através de uma contextualização histórica desse “bairrismo”, de um 

imaginário “mítico” que foi criado pela cidade desde a sua fundação. Buscou-se suporte 

através de autores que fazem uma contextualização histórica da cidade de Olinda e 

autores que trabalham as relações antropológicas, etnológicas, identitárias sobre cidade.  

 No segundo, foram analisadas as letras de músicas em alguns álbuns das bandas 

da cena, adotando o eixo temático afeto, também utilizando de referenciais 

bibliográficos para dar embasamento conceitual às análises, demonstrando de que forma 

são acionadas através dessas letras a ideia de uma “comunidade territorial imaginada”, 

lugar inspirador, que é ao mesmo tempo palco e personagem de um construto afetivo 

das bandas.  

 Em seguida, são analisadas as capas dos álbuns, que remetem à cidade como 

fonte inspiradora desse imaginário afetivo construído pela cena. No capítulo final, serão 

analisadas as sonoridades de determinadas canções das respectivas bandas que integram 

um repertório de práticas musicais das mesmas. Argumento que o intuito das bandas é 

demonstrar que através da “apropriação” de gêneros musicais regionais e nacionais 



 
 

15 
 

fortemente enraizados no cotidiano da cidade e misturados com sonoridades globais são 

sedimentados elementos de uma sonoridade singular fortemente identificada com 

Olinda. 

A partir da perspectiva metodológica e do desenvolvimento contextual, esta 

proposta analítica procura colaborar para uma interpretação diferenciada dos processos 

de produção de sentido sobre a cena musical e a cidade, não apenas de uma perspectiva 

cultural, mas, principalmente histórica e estética.  Com este trabalho, esperamos 

contribuir para a construção de novos modos de olhar e ouvir a música produzida por 

uma cena musical, mobilizando não apenas questões mercadológicas e culturais, mas 

também articulando aspectos históricos, sonoros, identitários e estéticos responsáveis 

por novas formas de produção de sentido. 

 

As bandas 

 

A Banda Eddie foi criada em 1989, uma das pioneiras da cena musical 

Manguebeat, junto às bandas Chico Science & Nação Zumbi e Mundo Livre S/A. A 

ideia inicial do nome surgiu como uma forma de homenagear o lendário surfista 

havaiano Eddie Aikau. Por uma coincidência, Fábio Trummer, vocalista da banda, 

passou a ver na época várias pessoas com camisetas com o nome Eddie. Em especial 

nos Quatro Cantos, um logradouro famoso do sítio histórico da cidade. Ele acabou 

tomando isso como um “sinal” e batizou o grupo.  

 

Estava sentado aqui, nos Quatro Cantos, em dona Darci, que é do 

outro lado. Era começo de 1989, mais ou menos, e já tinha uma banda 

que já havia se chamado Punch's e Companhia Acme. Por uma 

necessidade de participar de um festival no Objetivo, a gente teve que 

mudar a formação, só com pessoas do colégio. Precisava de outro 

nome. Na época, as bandas brasileiras tinham nomes enormes: Legião 

Urbana, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso.[...] A gente ouvia 

muita música inglesa, The Smiths, The Cure, Happy Mondays, que 

estava chegando, Bauhaus, Joy Division. Era uma cena inglesa muito 

forte. Então, o Eddie surgiu inspirado nisso. Tinha também um 

surfista, Eddie Aikau, um havaiano, que era uma lenda. Houve vários 

motivos que levaram ao nome Eddie. Eu estava sentado aqui nos 

Quatro Cantos, quando pensei nisso. Vi uma pessoa com uma camisa 

escrita Eddie. E aí pensei: “Isso deve ser algum sinal do portal dos 

Quatro Cantos, é melhor eu obedecer”. (LUNA
3
 2019). 

                                                           
3
 “É bom sair do epicentro do frevo e observá-lo de fora”. Disponível em:< 

https://revistacontinente.com.br/secoes/entrevista/re-bom-sair-do-epicentro-do-frevo-e-observa-lo-de-

forar. 
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Gravaram Sonic Mambo, seu primeiro álbum em 1998 pela gravadora 

estadunidense especializada em heavy metal, a Roadrunner Records.  

De acordo com a narrativa apresentada pelos músicos em diversas entrevistas, o 

resultado final desse álbum de estreia ficou abaixo do esperado tanto em termos 

estéticos quanto em relação à distribuição de divulgação do disco. Tais problemas, 

segundo afirmam, produziram um certo desânimo dos integrantes, provocando a saída 

de alguns integrantes da formação original da banda. Fabio Trummer, então, convidou 

os irmãos Rob e Kiko Meira (baixo e bateria, respectivamente), e o percussionista 

Alexandre Urêia para integrarem uma nova formação. 

Apesar de passar por um momento de instabilidade, o compositor Fabio 

Trummer havia conquistado uma boa projeção no meio musical, materializada em 

diversas gravações de canções de sua autoria. A mais famosa dela, em parceria com 

Roger Man e Bernardo Chopinho e intitulada “Quando a maré encher”, foi registrada 

inicialmente 1990 em uma coletânea chamada Brasil Compacto pelo selo carioca Rock 

it!,  propriedade de Dado Villa-Lobos, ex-Legião Urbana e celebrizada na regravação 

feita pela banda Nação Zumbi em 2000. Em 2001 “Quando a maré encher” foi mais 

uma vez regravada pela cantora Cassia Eller em seu álbum “Acústico MTV”, tomando 

proporções ainda maiores, tornando-se conhecida nacionalmente. Com recursos 

advindos da renda de direitos autorais dessas regravações de “Quando a maré encher”, 

produziram em 2002, de forma independente, o seu segundo álbum, considerado pela 

crítica especializada o mais influente trabalho da banda, o Original Olinda Style.  

O álbum reúne uma mistura de gêneros musicais distintos e efeitos sonoros 

como o frevo, samba, forró, reggae, rock, dub, samplers com letras que fazem alusão à 

cidade. O intuito da banda com o álbum Original Olinda Style foi mostrar uma Olinda 

contemporânea, suas belezas e mazelas, com um estilo próprio facilmente identificável 

pela música que remete ao clima descontraído e efervescente da cidade no período 

carnavalesco. A partir de tais referências sonoras e simbólicas, o álbum criava uma 

“identidade musical singular” que também foi seguida por outras bandas da cidade. 

Segundo Juliana Barros, numa matéria escrita no site Central da música: 

 

A Eddie tem a cara de Olinda, ou melhor, dizendo, a Eddie é Olinda. 

Despreocupação, arte, botequim, gente bonita, canal de esgoto, 

futebol, trabalho, maré, samplers, e por ai vai. É pura diversão. A 
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banda faz um rock “tranquilo”, pop, com muita mistura e procura não 

concentra-las, o que resulta um efeito legal com a voz de F. Trummer. 

O fato é que no show da banda mesmo quem não gosta, dança, o 

embalo é gostoso e o som é fácil de ouvir. (BARROS 
4
2013). 

 

 

Com uma musicalidade influenciada por gêneros musicais distintos e diversas 

composições que fazem alusões à cidade, essa “marca sonora” da banda ajudou a 

consolidar a ideia (espraiada para outras bandas) de que a música contemporânea 

produzida em Olinda pode ser caracterizada como descontraída e dançante, 

sedimentando uma imagem perceptiva recorrente em relação urbe. 

A força dessa ideia e da musicalidade da Eddie reverberou em outros jovens 

músicos da cidade, que aos poucos passaram a adotar alguns dos “referenciais sonoros e 

simbólicos” da banda, misturando gêneros musicais distintos (globais e regionais) 

fortemente enraizados na cidade com letras que a reverenciam.  

Em 2004, de uma reunião de amigos que já tocavam em diferentes projetos, é 

fundada em Olinda a banda Academia da Berlinda.  A proposta seguia a receita de 

misturar o regional com a música do mundo e transitar pelo universo do som feito para 

dançar, inspirados em Olinda e no seu cotidiano. Sua sonoridade é composta por uma 

diversidade de estilos, como o frevo, coco, maracatu, cavalo marinho, ciranda, forró, 

brega, cumbia, afrobeat e carimbó. A diversidade de influências rítmicas de seu 

repertório tem como inspiração os antigos clubes de dança de salão dos subúrbios de 

Olinda, além da atmosfera festiva e nacionalmente celebrada do Carnaval da cidade. 

Numa entrevista descontraída concedida ao Blog Muzifique-se, o músico Tiné 

respondeu por que se consideram uma banda olindense e porque o som que fazem tem a 

cara da cidade: 

 

[...] Todos vivem muito a cidade... Absorvemos muita coisa do nosso 

cotidiano. Você acaba colocando na música o som que você ouve da 

cidade, os ritmos, as cores, as ladeiras até a tapioca, e a macaxeira de 

Noca! As bandas daqui tem uma sonoridade muito parecida entre si. 

Importante no contexto de identidade musical de uma determinada 

região. Pode se experimentar outros universos, também não é uma 

                                                           
4 A Eddie reafirma seu próprio nome em Original Olinda Style. Disponível em: 

<http://www.sanainside.com/arquivos-do-central-da-musica/resenhas-de-cds/a-eddie-reafirma-seu-

proprio-nome-em-original-olinda-style/  
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regra geral. Mas acaba acontecendo muito com as bandas de Olinda. 

(FERNANDES
5
 2011). 

 

 Seguindo a mesma proposta de busca por uma musicalidade descontraída e 

efervescente que faz alusão diretamente à cidade, surge, dois anos depois da Academia 

da Berlinda, em 2006, a Orquestra Contemporânea de Olinda. A Orquestra tem como 

marco institucional um estreito diálogo musical com o Grêmio Musical Henrique Dias, 

primeira escola profissionalizante de frevo da cidade, fundada em 1954, e sua formação 

é resultado da junção de uma tradicional orquestra de frevo composta por instrumentos 

de sopro (trombone, trompete, saxofone e a tuba), instrumentos de percussão (surdo, 

caixa, tarol e bandeiro), com instrumentos da base sonora do pop-rock (baixo, guitarra, 

bateria), adicionado de sonoridades de práticas de música tradicional e/ou religiosa, 

como congas e rabeca. Em entrevista concedida em 2010 ao site Saraiva Conteúdo, um 

dos componentes da banda, o percussionista Gilú, explica que: 

 

O objetivo da banda era trazer o pessoal do frevo para dentro do 

cenário, já que o frevo é uma das escolas musicais mais fortes que 

Pernambuco tem, tanto a parte do sopro como a parte percussiva. “A 

ideia era inseri-los no mercado musical, dizer que é possível trabalhar 

com música, viver de música. Até pouco tempo, a galera era muito 

reservada nas orquestras, então a intenção foi reunir essas pessoas que 

já tocavam há algum tempo. Maciel, por exemplo, já tinha uma 

bagagem de três discos, Tiné já tinha gravado com meio mundo de 

gente, eu já tinha tocado praticamente com todo mundo da cena 

pernambucana. Então agregamos um grupo ímpar, singular da música 

pernambucana”. (DORIGATI
6
 2010). 

 

  

A proposta da Orquestra Contemporânea de Olinda é fazer uma música 

inspirada em toda a cidade, cidade essa que vai muito além do centro histórico, parte 

mais visível de um grande município cheio de problemas e com inúmeras manifestações 

culturais, absorvendo a musicalidade olindense que se espalha por diversos bairros, 

mostrando as variedades de sons que habitam a urbe. 

 Uma diversidade de gêneros musicais distintos fazem parte das sonoridades 

exploradas pela banda como frevo, os grooves latinos, afrobeats, jazz, reggae, ska, 

coco, cavalo marinho, ciranda. 

                                                           
5 Entrevista com a Academia da Berlinda. Disponível em:< 

http://musifiquese.blogspot.com/2011/02/entrevista-com-academia-da-berlinda.html. 
6 Orquestra Contemporânea de Olinda.  

Disponível em:< https://blog.saraiva.com.br/orquestra-contemporanea-de-olinda/  

 

http://musifiquese.blogspot.com/2011/02/entrevista-com-academia-da-berlinda.html
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 Nas referências acionadas pelos músicos mesclam-se tanto as ladeiras do sítio 

histórico quanto os subúrbios de Olinda; conciliando ritmos tradicionais com 

influências rítmicas de outras regiões. 

 

 Maciel Salú em entrevista ao site Saraiva Conteúdo ressalta que: 

 

 [...] “A gente consegue assimilar coisas de fora, agregando com o que 

temos aqui, para fazer uma outra coisa”.[...] Nunca é demais lembrar 

que Pernambuco tem uma escola muito grande de ritmos, entre eles o 

maracatu de baque virado, maracatu de baque solto, frevo, coco, frevo 

canção, ciranda, coco de embolada, coco de terreiro também 

conhecido como umbigada.[...] “Tem muita coisa, é uma faculdade 

imensa de música. Cada um de nós não ficou só naquilo, e isso é o que 

faz funcionar dentro da orquestra, essa experiência de cada um. Tenho 

minha vivência dentro do cavalo marinho, do coco, ciranda etc., mas 

escuto música cubana que adoro pra caramba, Fela Kuti”, conta 

Maciel, destacando a importância do músico nigeriano, um dos 

precursores do afro beat. (DORIGATI
7
 2010).  

 

Em meados de 2010, os músicos da Banda Eddie juntaram-se aos da Orquestra 

Contemporânea de Olinda mesclando seus repertórios para fazerem alguns shows em 

Pernambuco e depois saíram em turnê pelo país. A afinidade de pensamentos e 

amizades entre os músicos, às sonoridades exploradas pelas bandas – que utilizam de 

gêneros musicais pernambucanos que tem uma forte identificação com a cidade (como 

por exemplo, o frevo), misturadas com sonoridades globais – deu impulso, vontade e 

disposição a músicos experientes para criarem um projeto que exaltava toda Olinda. 

Não por acaso esse projeto foi intitulado “Original Olinda Style” com o intuito de 

mostrar a efervescência musical olindense, demonstrando que Olinda é um lugar 

privilegiado nos dias atuais para experiências estéticas que englobam música. 

O projeto idealizado pelas bandas Eddie e Orquestra Contemporânea de Olinda 

findou-se, mas os shows realizados na época contribuíram para a construção de 

experiências estéticas entre elas, que ajudaram na construção compartilhada de uma 

Olinda mítica. A ideia de fazer uma música que tenha como “fonte inspiradora” 

principal a cidade transcendeu, inspirando várias bandas que hoje em dia também 

                                                           
7 Orquestra Contemporânea de Olinda.  

Disponível em:< https://blog.saraiva.com.br/orquestra-contemporanea-de-olinda/  
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produzem uma música facilmente identificada com a urbe, uma musicalidade Original 

Olinda Style. 

O que é perceptível é que Olinda funciona para essas bandas como personagem 

principal de um afeto territorial construído, tornando-se uma cidade “mítica” para a 

cena. Nas canções, entrevistas, capas de discos e performances das bandas, Olinda é um 

território simbólico inspirador, sempre aludida e elogiada. As bandas mostram 

constantemente como a urbe é uma importante fonte de inspiração, estabelecendo 

articulações com agremiações carnavalescas e utilização de sonoridades da cultura 

popular. Letras que fazem referência ao carnaval, menções às belezas e mazelas, a seus 

logradouros, capas de álbuns com nomes de ruas, paisagens e personagens da cidade 

demostram essa relação que ajuda a criar uma aura “afetiva” em torno de Olinda. 

 

Cena 

 

A noção de cena musical é particularmente oportuna para pensar sobre a 

articulação entre a Banda Eddie, a Academia da Berlinda e a Orquestra 

Contemporânea de Olinda, tendo como eixo estruturador a territorialidade mítica e 

afetiva da cidade. Conceito elástico e controverso aplicado indistintamente em diversos 

trabalhos sobre música e cidade, defendo que a ideia de “cena” agrega um conjunto de 

elementos importantes para o debate sobre as bandas de Olinda. O pesquisador 

canadense Will Straw é apontado como o sistematizador acadêmico da ideia de cena 

musical, detalhando suas características. Afirma ele:  

 

Como ponto de partida, é possível colocar uma cena musical como 

distinta, de modo significante, da velha noção de comunidade musical. 

A última pressupõe um grupo populacional cuja composição é 

relativamente estável – de acordo com uma ampla gama de variáveis 

sociológicas – em que o envolvimento com a música toma a forma de 

uma contínua exploração de um ou mais idiomas musicais 

pronunciados que são enraizados dentro de uma herança geográfica e 

histórica específica. Uma cena musical, em contraste, é um espaço 

cultural em que uma diversidade de práticas musicais coexistem, 

interagem umas com as outras em meio a uma variedade de processos 

de diferenciação, de acordo com uma ampla variedade de trajetórias, 

de mudanças e hibridismos. O senso de propósito articulado dentro de 

uma comunidade musical normalmente depende de uma aliança 

afetiva entre duas condições: de um lado, práticas musicais 

contemporâneas, de outro, a herança musical que parece tornar a 

atividade contemporânea apropriada a um determinado contexto. 

Dentro de uma cena musical, o mesmo senso de propósito é articulado 
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em meio às formas de comunicação através das quais a construção de 

alianças musicais e o desenho das fronteiras musicais tomam forma. O 

modo como as práticas musicais dentro de uma cena se vinculam aos 

processos históricos de mudança ocorre dentro de uma cultura musical 

ampla que também é uma base significante do modo como essas 

formas são posicionadas dentro da cena em nível local. (STRAW, 

1991, p. 494).  

  

Will Straw ressalta que as relações formadas na circulação global da música 

popular massiva, através das cenas musicais, não devem ser algo fechado, centradas em 

locais geográficos específicos. As cenas se afirmam como identidade nas constantes 

negociações com expressões musicais que circulam em lugares distintos do planeta e na 

forma como as mesmas expressões musicais se materializam em diferentes cidades.   

Essa reflexão vai de encontro também às aplicações de Georgina Born (2011), 

que também enfatiza a importância das mediações na abordagem dos gêneros musicais e 

ressaltar que:   

 

[...] minha discussão de gênero como um ponto assumido de 

convergência ou tradução entre figuras estéticas, comunidades 

musicais imaginadas e uma ampla formação de identidade, destina-se 

a desestabilizar o que é tantas vezes tomado como regularmente 

unido. Em vez de qualquer vínculo assegurado entre música e amplas 

formações sociais, é analisando o gênero como uma sucessão de 

mediações mútuas entre duas entidades históricas auto-organizadoras 

– formações musicais (de um lado) e formações de identidades sociais 

(de outro lado) - que podemos compreender o modo como amplas 

formações de identidades sociais são refratadas na música e como 

gêneros musicais se entrelaçam a formações sociais em 

desenvolvimento (BORN, 2011, p. 384).  

  

Por volta de 2006, o pesquisador canadense redefine o conceito de cena, 

enfatizando mais claramente a metáfora espacial – a noção de “cena como espaço 

cultural” – e colocando os aspectos processuais em segundo plano.  Para Straw, nas 

análises das cenas é preciso “[...] considerar a circulação de bens e a variedade de 

pontos – geográficos, institucionais, econômicos e afetivos – nos quais esses bens 

encontram usuários e consumidores” (JANOTTI JR, 2012, p. 4). Simone Pereira de Sá 

analisando a redefinição conceitual de cena proposta pelo pesquisador canadense 

identifica que a noção passa a sugerir mais claramente: 

 

 [...] a) congregação de pessoas num lugar; b) o movimento destas 

pessoas entre este lugar e outros; c) as ruas onde se dá este 

movimento; d) todos os espaços atividades que rodeiam e nutrem uma 

preferência cultural particular; e) o fenômeno maior e mais disperso 
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geograficamente do qual este movimento é um exemplo local; f) as 

redes de atividades microeconômicas que permitem a sociabilidade e 

ligam esta cena à cidade (PEREIRA DE SÁ, 2011, p. 152).  

 
 

 Em uma entrevista concedida a Jeder Janotti Jr, Straw atualiza e reconsidera 

uma série de pontos que ainda configuram a ideia de cenas musicais e explica no final 

da entrevista que: 

 

Eu definiria cena como as esferas circunscritas de sociabilidade, 

criatividade e conexão que tomam forma em torno de certos tipos de 

objetos culturais no transcurso da vida social desses objetos 

(JANOTTI JR, 2012, p.10). 

 

Jeder Janotti Jr e Simone Pereira de Sá apontam que o som e música 

estabelecem com o espaço urbano uma via de mão dupla: por um lado, bairros e/ou 

cidades inspiram compositores, diretores, e criadores do campo musical; por outro lado, 

letras de músicas ou mesmo um gênero musical podem ressignificar o imaginário sobre 

uma cidade ou país. Desta maneira, a articulação entre a produção e consumo sonoro e 

imagético e as metáforas espaciais abrange uma ampla gama de ideias que cercam as 

práticas culturais e sua distribuição midiática. (JANOTTI JR, PEREIRA DE SÁ 2013, 

p. 8). 

A Original Olinda Style se materializa como uma cena, pois vêm construindo 

uma Olinda “mítica” através de uma “orquestração” que vai muito além da música. 

Nota-se que uma diversidade de práticas musicais coexistem e interagem umas com as 

outras em meio a uma variedade de experiências estéticas que dá unidade e a diferencia 

das outras cenas. Edificando assim uma aliança afetiva entre práticas musicais 

contemporâneas e uma herança musical de um lado, e de outro, referências à cidade e 

seu cotidiano através de letras e capas de álbuns. Criando assim uma cena singular que 

tem como principal fonte de inspiração Olinda. 
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1 A CIDADE INSPIRADORA 

 
“Olinda é só para os olhos./Não se apalpa, é só desejo. 

Ninguém diz: é lá que eu moro./Diz somente: é lá que eu vejo”. 

       Carlos Pena Filho (1930-1962) 

 

Neste primeiro capitulo, nosso objetivo será demonstrar o sentimento de 

identificação “narcísica” do ser olindense, através de uma contextualização que vai 

desde seu surgimento, sua importância histórica para o país até seu carnaval. A intenção 

aqui é demonstrar que em geral, para os olindenses, a cidade é percebida como algo 

pessoal e que seus cidadãos falam da urbe como se falassem de si mesmos, referindo-se 

aos ganhos, às perdas, às conquistas, às melhoras, o desenvolvimento, à cultura como 

algo em que não são apenas espectadores, mas autores e atores de todo um contexto 

relativo à cidade. 

 Os qualificativos escolhidos para ilustrar a relação com sua cidade são sempre 

adjetivos que revelam um “regozijo”; estão sempre colocados no superlativo, revelando 

uma percepção exacerbada dos encantos da cidade, como se ela fosse idealizada e fruto 

de seus sonhos e desejos. E esse “bairrismo” exacerbado, próprio de certa parcela da 

população, perpassa para a música produzida por essa cena musical, criando uma Olinda 

fonte de inspiração para a construção de um território simbólico afetivo acionado pelas 

bandas através de suas sonoridades, imagens e letras. 

 

1.1 O nome “Olinda” 

 

Como surgiu “Olinda”, nome da cidade, como foi escolhido e por quem? Apesar 

de parecer pouco relevante para a discussão, o caso do nome da cidade e, sobretudo, a 

forma como a narrativa de batismo é contada pelos cidadãos de Olinda pode servir 

como ponte para a caracterização desta mítica da cidade. Os aspectos históricos e 

míticos desta nomeação são veiculados “imaginariamente” entre seus cidadãos através 

das gerações, constituindo os mitos fundadores da cidade, com os quais os olindenses 

em geral se identificam e se orgulham. 

Segundo Gilberto Freyre, antes da chegada do português colonizador, a região do 

atual Estado de Pernambuco era habitada por uma população indígena que tinha o 

domínio do território, no qual existiam as primitivas aldeias dos Tabajaras e dos Caetés. 
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A narrativa de surgimento da cidade e a forma como ela se constitui afetivamente é 

descrita por Freyre no segundo volume de uma publicação conhecida como “Guia 

Prático”. O primeiro, dedicado à cidade do Recife, mergulha por ruas, parques, praças e 

mitos da cidade para valorizar a cultura e os logradouros. No livro Olinda: 2° Guia 

Prático, Histórico e Sentimental de Cidade Brasileira, publicado em 1968, o esforço é 

semelhante, descrevendo construções, ruas, praças e práticas culturais olindenses que 

configuram uma narrativa afetiva sobre a cidade. 

No livro, o sociólogo afirma que a antiga denominação da urbe – “Marim” –, 

corruptela de “Mirim”, poderia estar ligada à ideia de pequeno ou pequena, ou derivada 

de “Barim”, que significa “coxo”, numa referência a Duarte Coelho, donatário da 

Capitania de Pernambuco, que em luta com os indígenas teria sido ferido numa perna e 

mancava. Marim seria a “vila do coxo”. Vanildo Cavalcanti, apoiado em Adolfo de 

Varnhagem, em seu livro Olinda do Salvador do mundo explica que: 

 

 [...] o nome Marim ou Mar-y, que primitivamente tinha a aldeia que 

depois cedeu a Olinda o posto, queria com o dizer ‘Água ou Rio dos 

Franceses’; e denuncia-nos que foram os mesmos franceses os primeiros 

que aí se estabeleceram. (CAVALCANTI, 1986). 

 

 

Gilberto Freyre destaca que o historiador Adolfo de Varnhagen havia 

questionado esta “origem mítica” do nome Olinda sugerindo que o nome de Olinda 

vinha de alguma quinta, casa ou burgo de Portugal: 

 

Qualquer das origens sugeridas para o nome de Olinda me parece que 

tem seu quê de poético – mesmo a que oferece o prosaico Varnhagen. 

Afinal dar-se ao lugar onde se vai levantar uma vila no Brasil de 1500 

o velho nome de uma freguesia, de uma casa ou de uma quinta de 

Portugal é prova de muito bom sentimento e de apego saudoso à casa 

antiga ou ao sítio pequeno que se deixou em busca de fortuna ou 

glória nos ermos da América [...] Se o nome de Olinda tiver sido 

expressão de lirismo não de um galego qualquer vagando entre os 

cajueiros da praia, mas do próprio patriarca da colonização portuguêsa 

desta parte da América, o qual tendo lido a novela famosa se 

apaixonara pela figura e pelo nome da heroína? Olinda talvez seja isso 

um nome de mulher. (FREYRE 1968, p 23-24).  

 

 

Outra teoria sobre o nome Marim seria uma palavra antiga, vinda dos árabes e 

tem o sentido de fortificação à beira, nem à origem do mar. Não há entre os estudiosos 

um consenso em relação à origem da nomeação Marim dada à antiga vila do nome 

Olinda.  Para Gilberto Freyre, a versão do frei Vicente do Salvador, que escreveu sua 
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História do Brasil em 1627, diverge com a de Adolfo de Varnhagen, autor da História 

das Lutas com os holandeses no Brasil desde 1624 a 1654, que defende a ideia de que a 

denominação Olinda teria origem em Portugal, associando o nome ao de alguma quinta 

ou mesmo a um burgo português. O nome Olinda também estaria ligado ao de uma 

personagem de uma novela do autor português Amadis de Gaula, muito popular na 

época. 

Existe também a tradição romântica de se atribuir o nome de Olinda a Duarte 

Coelho, seu fundador, ou a um criado próximo, posição defendida pelo Frei Vicente do 

Salvador e aceita pela população, pois está impregnada em seu “imaginário” e em sua 

memória, sendo motivo de orgulho e traço identitário para os olindenses. Conta a lenda 

que este caminhava no meio do mato à procura de uma localização para se estabelecer e 

encontrou, no alto de uma colina, um sítio privilegiado para erguer sua vila e assim 

nomeou Olinda, em função da beleza do lugar, de onde se descortina uma linda 

paisagem dos arredores, com uma visão privilegiada do mar e da vegetação.  Segundo a 

tradição romântica: 

 

Diz-se que foi assim: eu “hum Gallego criado de Duarte Coelho [...] 

andando com outros por entre o matto buscando o sitio em que se 

edificasse [a vila], achando este que he em hum monte alto, disse com 

exclamação de alegria: Olinda!” Foi esta a tradição que frei Vicente 

do Salvador recolheu nas notas de História do Brasil que acabou de 

escrever em 1627 [...] o beneditino Dom Domingos de Loreto Couto 

e, depois dele, o inglês Southey, afirmam, em seus escritos, que foi o 

próprio Duarte.(FREYRE 1968, p 23). 

 

 

Seu nome, na memória popular, está ligado a uma exclamação, referida à 

localização para se fundar uma vila: Oh! Linda. Teria sido esta a origem de seu nome. 

Olinda, de fato, tem uma situação geográfica privilegiada e foi construída inicialmente 

em cima das sete colinas, debruçando-se na beira do mar, rodeada por uma vegetação 

tropical que descortina uma linda paisagem de seu entorno. 

 

[...] A paisagem brasileira que se vê dos altos de Olinda está longe de 

ter a grandiosidade das do Rio de Janeiro ou das serras de Santos e 

São Paulo; ou dos arredores de Belo Horizonte. Ou amplidão das 

paisagens amazônicas. Não nos subjuga com nenhuma dessas 

imponências que dissolvem o espectador num universal tão vago que 

ele perde de vista a forma regional das casas, as linhas tradicionais das 

igrejas, o perfil histórico das fortalezas velhas, o sentido nacional das 

ruinas. Os altos de Olinda não nos afastam da história do Brasil, mas 

ao contrário, nos tornam mais impregnados dela. Toda a larga fatia de 
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paisagens brasileira que o olhar recorta do alto da Sé ou Misericórdia– 

tão larga que alcança o farol de Santo Agostinho–é um pedaço de 

natureza tropical salpicado de vitórias dos homens sobre as cousas 

brutas; dos portugueses sobre as selvas. Igrejas branquejando entre os 

cajueiros. Casas. Faróis. Fontes. Barcaças. Restos de fortalezas e de 

engenhos. Bueiros de fabricas. Mucambos de pescadores. E não 

apenas as velas brancas das jangadas em que Nabuco enxergou” penas 

destacadas das grandes asas da coragem e do sacrifício e também da 

necessidade humana. (FREYRE 1968, p 27). 

 

 

Se mito ou lenda, a questão do nome da cidade e de seu passado de riqueza, o 

importante é que os moradores exaltam a cidade de Olinda. A população em geral é 

“orgulhosa” e “vaidosa” de suas belezas, configurando-se como uma maneira de ser do 

olindense, sua mentalidade, seu orgulho e vaidade por sua terra. É exatamente essa 

ênfase num certo orgulho territorial que podemos verificar na cena musical olindense 

que idealiza essa Olinda “mítica” através de uma orquestração de elementos que mescla 

gêneros musicais globais com sonoridades fortemente enraizadas na urbe, 

acompanhadas de letras que fazem alusão à cidade, a seu carnaval, suas paisagens, seu 

cotidiano, além de capas de álbuns que também fazem alusão a logradouros e paisagens 

do sítio histórico. Todo esse conjunto converge para a demonstração de sentimentos que 

marcam a identificação com a cidade, ativada pela vivência afetiva dos olindenses, em 

estreita conexão com a relação entre memória, história e identidade na construção das 

representações sociais sobre a cidade. 

 

1.2 Seus primórdios 

 

Em 1534, a Coroa portuguesa instituiu o regime de Capitanias Hereditárias. A 

Capitania de Pernambuco foi entregue ao fidalgo português Duarte Coelho, que tomou 

posse desembarcando, em 9 de março de 1535, na feitoria fundada em 1516, entre 

Pernambuco e Itamaracá (ilha do litoral norte pernambucano). Pouco tempo depois, 

Duarte Coelho seguiu para o sul em busca de um lugar para se instalar. O fidalgo 

encontrou um local estrategicamente ideal, no alto de sete colinas. Um sítio protegido 

pela altura com vista para o mar, um porto natural formado pelos arrecifes, água em 

abundância e terras férteis e fáceis de defender.  

O povoado prosperou tanto que, em 1537, já estava elevado à categoria de vila. 

Em 12 de março de 1537, Duarte Coelho enviou ao rei de Portugal, D. João III, o Foral, 

carta de doação que descrevia todos os lugares e benfeitorias existentes na Vila de 
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Olinda. Com o extrativismo do pau-brasil e o desenvolvimento da cultura da cana-de-

açúcar, Olinda tornou-se um dos mais importantes centros comerciais da colônia, 

enriquecendo a tal ponto que disputava com a corte portuguesa em luxo e ostentação. O 

traçado urbano da vila configurou-se, ainda no século XVI, com a definição dos 

caminhos e com a ocupação de pontos estratégicos pelas ordens religiosas. 

 A cidade de Olinda tem uma monumentalidade, pois os portugueses trouxeram, 

para apoiar o povoamento e ocupação da colônia, as mais importantes ordens religiosas 

católicas europeias, que a partir do século XVI construíram suas igrejas, seus conventos, 

mosteiros e seminários nas terras, por eles recém-descobertas. A partir da década de 

1580, se instalaram na cidade de Olinda as carmelitas, jesuítas, franciscanos, 

beneditinos e capuchinhos que, decorrer dos séculos XVIII e XIX, transformaram seus 

templos em grandes monumentos religiosos, reconhecidos como representantes 

importantes do estilo barroco brasileiro. Em 16 de fevereiro de 1630, a Holanda invadiu 

Olinda e conquistou Pernambuco. Os holandeses se estabeleceram no povoado e ilhas 

junto ao porto e abandonaram Olinda. Em 24 de novembro de 1631, os holandeses 

incendeiam a vila, após retirar os materiais nobres das edificações para construir suas 

casas no Recife, que começa a prosperar sob a administração holandesa. A ocupação 

holandesa na cidade do Recife é um momento importante da formação das duas cidades 

geminadas, apesar de sua duração relativamente curta. Em 27 de janeiro de 1654, os 

holandeses foram expulsos e iniciou-se a lenta reconstrução da Vila de Olinda. 

 A história do apogeu e declínio econômico de Olinda é conhecida por 

praticamente todos seus cidadãos, ensinada nas escolas e contada por guias turísticos em 

seu centro histórico. Se a invasão holandesa destituiu Olinda de sua importância como 

capital da Capitania, transferida para o Recife e mantida por lá mesmo depois da 

retomada portuguesa, os marcos do patrimônio arquitetônico, das histórias de lutas, da 

importância econômica e de seu pioneirismo em diversas áreas permaneceram na 

cidade. 

O ser humano constrói relações afetivas importantes com sua cidade natal e estas 

deixam importantes marcas nas memórias por meio das representações que vão sendo 

organizadas e identificadas. A urbe é um dos elementos mais importantes construídos 

pelos humanos e é também uma construção de dimensão subjetiva e afetiva. É o espaço 

de todas as atividades de sua vida. É o espaço concreto de suas experiências vividas 

durante sua trajetória e é também um espaço de representação do sujeito.  Os 
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sentimentos que marcam a identidade citadina podem ser ambivalentes, remetendo à 

vida afetiva do sujeito humano, revelando a relação entre memória e história na 

construção das representações sociais sobre a cidade: 

 

A dimensão subjetiva da cidade, tendo como hipótese básica que, mais 

que cenário e abrigo para as muitas atividades humanas, o ambiente 

construído é elemento constituinte do ser humano [...] mais que 

espaço de abrigo, a cidade é espaço privilegiado do afeto [...] uma vez 

que a cidade é elemento constituinte do ser humano. O que lhe confere 

importância e significados insuspeitos na arquitetura e urbanismo. 

(LEITÃO 2002, p. 365-369). 

 

 

Nessa articulação entre sentimentos individuais e sensações de pertencimentos 

compartilhados, a identidade de uma cidade se constrói continuamente, criando 

memórias, narrativas e histórias comuns que reforçam a coesão social no 

reconhecimento de elementos de consonância. 

 

Na dinâmica da produção de documentos orais, a questão da 

identidade adquire, portanto, uma dimensão especial, traduzida pelo 

reconhecimento das similitudes e das diferenças, por meio do 

afloramento de lembranças e da construção das representações sobre o 

passado. Portanto, memória e história, presentes na produção de fontes 

orais, são também processos cognitivos, através dos quais a identidade 

de sujeitos históricos pode ser mais bem conhecida e analisada como 

integrante da trama constitutiva da história (NEVES, 2000, p.109-

116). 

 

 

Barros, com propriedade, enfatiza quê: 

 

A História do Imaginário estuda as imagens produzidas por uma 

sociedade, mas não apenas as imagens visuais, como também as 

imagens verbais e, em última instância, as imagens mentais. O 

imaginário será visto como uma realidade tão presente quanto aquilo 

que poderíamos chamar de “vida concreta”. (BARROS, 2004, p.91). 

 
 

A cidade pode ser mais um elemento identificador para os seres humanos, com 

base em suas relações sociais e nas construções de suas representações. É o espaço de 

suas relações de trocas, de seu modo de vida, de sua maneira de pensar, definindo uma 

identidade que perpassa pela história da família, por seu lugar numa linhagem, pela 

história de seus pais, de seus avós, de seus conterrâneos, num contínuo processo de 

subjetivação e socialização. Mediante a identificação aos modelos que lhes estão 

disponíveis, possibilita as construções das representações que os indivíduos organizam, 
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tanto consciente quanto inconsciente, em relação também ao espaço urbano que 

habitam. O antropólogo francês Michel Agier explica que:  

 

Quanto mais nos diferenciamos, mais nos identificamos aos outros 

que se diferenciam, e esses processos idênticos de diferenciação 

passam-se hoje muito fundamentalmente na cidade, ou pelo menos 

nascem lá. A maior parte dos movimentos identitários atuais é da 

cidade, não por essência (os seus propósitos não falam todos 

necessariamente da cidade) nem sempre pelo que se refere aos lugares 

do seu desenvolvimento, mas porque é a sua primeira base, aquela em 

que se formaram os próprios grupos ou seus dirigentes. Ao mesmo 

tempo, esses movimentos exportam-se, entendem-se, tal e qual como a 

cultura das cidades. (2011, p.168). 

 
 

Para os olindenses essas representações estão ligadas à história de sua cidade, às 

lembranças que registram na memória de ruas, logradouros, bairros, bem como do 

carnaval, das agremiações carnavalescas, das inúmeras manifestações culturais que 

acontecem no período de momo e no transcorrer do ano, nas sensações produzidas pelas 

paisagens, cheiros, arquitetura, cotidiano que são as bases dos processos de 

identificação e mitificação da cidade. Segundo Robert Park, estudioso dos fenômenos 

urbanos: 

 

[...] cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes e tradições 

e dos sentimentos e atitudes organizados, inerentes a esses costumes e 

transmitidos por essa tradição [...] envolvida nos processos vitais das 

pessoas que a compõem, é um produto da natureza e particularmente 

da natureza humana. (PARK, 1916, p 27-67). 

 

 

O que se identifica é que a “comunidade territorial imaginada” acionada pelos 

olindenses está também nos registros das lembranças, pelas rememorações das 

passagens nela vividas, quer no âmbito individual, quer no âmbito das relações sociais. 

O que possibilita a construção de uma identidade que faz parte da subjetividade de cada 

um, com base nos vínculos com ela desenvolvidos. Nesse sentido, Catarina Oliveira, em 

seu livro Lugar e Memória ressalta que: 

 

Compreendemos como as pessoas conferem memória aos lugares do 

território que habitam, constroem representações do tempo e do 

passado e definem a sua identidade. (OLIVEIRA, 2001, p.110). 
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1.3 O carnaval olindense 

 

O carnaval de Olinda é o orgulho maior dos seus cidadãos, em geral. Desde o 

início do século XX com o surgimento de agremiações carnavalescas como, Clube 

Carnavalesco Misto Lenhadores (1907), Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas 

(1912), os festejos de Momo na cidade de Olinda tem observado crescente repercussão 

não somente em espaços geográficos contíguos, mas em todo o país. No começo da 

década de 1930, as fantasias, a música e os famosos bonecos gigantes, que surgiram a 

partir do bloco “Homem da Meia-Noite”, ativam imaginários festivos em todo o país. 

Hoje em dia, o carnaval de Olinda é um dos mais importantes do país e atrai mais de 

três milhões de foliões para as ruas do sítio histórico e polos espraiados por diversos 

locais da cidade. 

 São inúmeras manifestações culturais que fazem parte da festa olindense, como 

escolas de samba, afoxés, maracatus rurais (de baque solto), maracatus nação (de baque 

virado), cavalos marinhos, troças, blocos, clubes que são animados ao som do frevo de 

rua (frevo instrumental), frevo canção (frevo cantado), e o frevo de bloco (frevo 

produzido com bandas de pau e corda com corais femininos). Toda a cidade entra em 

estado de ebulição, olindenses e turistas se fantasiam, o seu sítio histórico fica 

abarrotado de gente. 

A tradição anualmente se renova no período carnavalesco, num interessante jogo 

de modernização anual, celebrando rituais que acontecem durante os desfiles de 

agremiações famosas, seguidas por uma multidão de foliões. O carnaval olindense 

promove para os habitantes da cidade e os milhares de turistas um reencontro com 

repertórios musicais (e culturais) tradicionais, uma vez que na maioria das vezes seus 

cidadãos não saem às ruas para curtir o sucesso do “momento”, mas sim para ouvir os 

tradicionais frevos tocados por orquestras, reencontrar amigos, fazer novas amizades e 

sentir sua cidade e essa festa que dá orgulho a sua população. Ao mesmo tempo, o 

esforço do poder público em promover a festa em polos descentralizados, que ajudam e 

levar cultura e diversão para regiões distintas da cidade, expande o alcance da festa 

símbolo da cidade para além do centro turístico. 

É curioso que a grande festa de Olinda, seu carnaval, aconteça exatamente em 

seu Sítio Histórico. A festa que já foi pequena antigamente e restrita a seus moradores e 

familiares, que em grupos de vizinhos criavam e organizavam seus bloco e clubes, 
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cresceu a partir dos anos de 1970 e hoje reúne milhares de participantes que vêm de 

outras cidades. Esta afluência de pessoas deixa suas antigas e estreitas ladeiras 

totalmente lotadas de foliões. 

Sobre o carnaval de Olinda, Luciana Veras com propriedade aponta que: 

 

É, pois uma genuína festa do povo, que parece, do Sábado de Zé 

Pereira à Quarta feira de Cinzas, ignorar as castas sociais e a exclusão 

que cinde o país (e não é diferente em Olinda, com a favela do V8 

margeando as ladeiras que sobem do Varadouro) e instigar a 

democratização. De tudo: sons, ritmos, compasso. (VERAS, 2006a, p. 

37.). 

 

Nota-se que os olindenses têm orgulho de sua cidade e sabem da importância da 

mesma para a história do país.  Essa “comunidade territorial imaginada afetiva” está 

presente não somente em imagens visuais, mas também em imagens verbais e mentais. 

A cidade para os olindenses é um estado de espírito, muito maior que um espaço de 

abrigo, a cidade é um espaço de afeto. E é esse afeto que fazem questão de verbalizar, 

de publicizar e exaltar. O carnaval faz parte da essência da narrativa mítica de 

identidade do cidadão olindense, fincado no imaginário da cidade como um momento 

de diversão e ao mesmo tempo de divulgação, de exposição para todo o mundo.  

Carney (2007) destaca as possibilidades de se estudar conjuntamente os lugares 

e a música através de uma hierarquia de espaços, revelando as diferentes formas de 

percepção e manifestação musical conforme as ruas, bairros, cidades, estados e 

províncias, regiões e nações são associados a diferentes tipos de repertórios. Posto isso, 

os lugares também podem servir como: fontes de inovação e de resistência musical; 

fontes para composição musical através de seus elementos naturais; referências para 

movimentos espaciais de gêneros e subgêneros musicais e, por fim; como instrumento 

para percepção e construção de imagens e mapas mentais sobre os lugares.  

A Original Olinda Style carrega consigo esse “regozijo”, através de sua música 

aciona todo esse “afeto” em relação à urbe. A cena não somente a “representa” em sua 

imaginação, mas também ressignifica a cidade por meio de narrativas produzidas a 

partir de uma contextualização não somente histórica, mas também de suas 

representações culturais e do seu cotidiano que estão enraizadas na memória dos 

olindenses.  
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2 OLINDA INSCRITA NAS LETRAS 

 

                                                 Olinda Luz... Contrária à luz de um 

                                                                                           fósforo               

   que acorda de repente, a luz que cobre Olinda é uma luz diferente. 

                                          É luz sempre difusa, luz de eterno verão, 

                                  luz que desce da altura. luz que sobe do chão. 

                                                                                  César Leal
8
  

 

A música tem a capacidade de sensibilizar o ser humano ao estabelecer uma 

proximidade e intimidade entre os indivíduos. É uma importante mercadoria cultural, 

pois atinge um grande número de pessoas e pode ser utilizada como uma ferramenta de 

reivindicações e reafirmação. Por isso, ela é muito importante para disseminar ideias. 

“De todas as linguagens, só a música une os atributos contrários de ser ao mesmo tempo 

inteligível e intraduzível” (MUGGIATI, 1973, p. 122).  

Neste segundo capítulo serão analisadas letras de músicas em alguns álbuns das 

bandas da Eddie, Academia da Berlinda e Orquestra Contemporânea de Olinda 

adotando o eixo temático afeto. Busca-se demonstrar aqui que através dessas letras as 

bandas acionam a ideia de uma “comunidade territorial imaginada”, um lugar 

reconhecido como inspirador, que ao mesmo tempo funciona como uma dupla função 

de palco e personagem do construto afetivo acionado pelas bandas.  

 Os oitos álbuns da Banda Eddie contam com 89 músicas que, somadas às 34 

gravadas nos três álbuns da Orquestra Contemporânea de Olinda e às 50 músicas 

registradas nos quatros álbuns da Academia da Berlinda, resultam em um total de 173 

canções. Ficaram de fora desta análise os álbuns Eddie 25 anos 1989-2014 e Orquestra 

Contemporânea de Olinda no Estúdio Showlivre ao vivo (2016), pois os mesmos são 

compostos de regravações. Desse total, 8,67 % apresenta em suas letras alguma 

referência à cidade de Olinda. Apesar de não ser um percentual expressivo, tais músicas 

ocupam espaços de destaque na circulação de música segmentada na cidade, estado e no 

país, tendo boa projeção. Para as análises, selecionei algumas canções mais 

representativas que demonstram o modo através do qual a construção mítica de Olinda é 

caracterizada nas letras das bandas. 

                                                           
8
 Poema extraído de TEIXEIRA NETO, 2004, p. 201. 
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Os critérios utilizados para selecionar as músicas analisadas neste capítulo foram 

os seguintes; letras que direta ou indiretamente fazem alusão à cidade, seu carnaval, 

logradouros, blocos, troças, personagens ilustres, suas paisagens, seu cotidiano e as 

“sensações” ocorridas na urbe acionadas pelas bandas nas composições.  

Por meio das letras são negociados socialmente pensamentos, valores, ações e 

estratégias de identidade pessoal e coletiva. Dentro desse contexto, pode-se constatar 

que por trás de composições que fazem referência a Olinda, está se construindo uma 

ideia de “comunidade territorial imaginada” que serve de inspiração para a cena e que 

aciona a ideia de um “território simbólico afetivo”, tendo como palco uma Olinda 

“mítica”.  

A cena olindense edifica uma cidade inspiradora, que funciona como alicerce 

para histórias contemplativas e também para algumas críticas acionadas através de letras 

que narram belezas e mazelas, o seu carnaval, bairros e logradouros. O resultado é um 

movimento de reafirmação de uma urbe que é palco de inspiração e ao mesmo tempo, 

um local “imaginário” que inspira as bandas e suas práticas. É um movimento duplo 

entre a cidade que inspira (sujeito) e a cidade que é “inventada” como fonte de 

inspiração (objeto). Micael Herschmann aponta que as práticas ligadas à cultura da 

música constroem novos mapas urbanos e que com grande recorrência os espaços 

fragmentários das cidades contemporâneas são reconfigurados por estes produtos 

culturais (HERSCHMANN, 2013 p.50).  

As bandas estão mescladas na própria cidade, não tendo distanciamento nem 

para conceber a cidade como “sujeito” nem como “objeto”: elas são (as bandas) a ideia 

de cidade, seus participantes não são apenas espectadores, mas autores e atores de todo 

o contexto. 

 

As letras musicais aparecem como recursos discursivos que são 

definidos mediante o uso de linguagem, no caso a linguagem verbal, 

na modalidade escrita.[...] Sendo elemento sintetizador da produção e 

circulação de ideias, as letras musicais exprimem determinadas visões 

de mundo pela relação sujeito-objeto-sujeito, provocando maior ou 

menor intimidade e interesse conforme o público reconheça na letra 

sua própria visão de mundo, ou um estilo de vida e referencial 

explicativo da realidade ao qual gostaria de compartilhar (ou que sem 

saber já compartilham pela homogeneização cultural) (KIMURA, 

2010, p. 177-188). 

 

As letras aparecem como verdadeiros relatos descritivos, às vezes críticos e 

outras vezes contemplativos, de lugares e paisagens olindenses, transferindo para as 
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suas composições determinadas representações, percepções e experiências espaciais 

derivadas de suas relações afetivas com a cidade. 

 Esse “afeto”, por vezes é verificado de forma positiva, quando são mostradas as 

belezas do sítio histórico e litoral olindense, alusões ao carnaval, aos bairros e 

logradouros, o cotidiano da urbe. Outras vezes, de modo complementar, a afetividade 

lírica aparece de forma mais contestadora, quando acionam as mazelas, reivindicando 

melhorias e mostrando os descasos com a cidade.  

Conforme aponta Spinoza em Ética (2009), afeto está ligado ao verbo afetar, ou 

seja, aquilo que me afeta, o que mexe o que move. Spinoza procura entender os afetos 

para cada vez mais utilizar-se deles de forma a torna-los mais potente. 

Segundo o filósofo holandês, as afecções são o corpo sendo afetado pelo mundo. 

Ele, o corpo pode afetar e ser afetado. As afecções são este encontro pontual do corpo 

com o outro. Somos corpos que se relacionam com outros corpos, quando sofremos suas 

afecções, quando somos afetados pelos outros corpos, sofremos uma alteração, uma 

passagem, nossa potência aumenta ou diminui. Destas afecções ocorrem os afetos, uma 

experiência vivida, uma transição. As afecções, neste caso, vêm destas experiências 

vivenciadas pela cena, que os afetam diretamente. Essa relação afetiva é aludida através 

de composições que remetem ao cotidiano, à sua cultura, às suas paisagens, aos fatos 

ocorridos na cidade.  

Pretende-se articular, através da análise das letras, a ideia de um “território 

simbólico afetivo” criado pela cena musical olindense, utilizando-se de alguns conceitos 

convergentes que levam a esse entendimento. 

 

 2.1 A lírica de Olinda 

 

Com recursos vindos da venda de direitos autorais da regravação de “Quando a 

maré encher”, feita por Cássia Eller, a Banda Eddie, de forma independente, gravou em 

2002 o álbum Original Olinda Style. O álbum é composto por quatorze faixas e é 

considerado pela crítica especializada um dos seus mais influentes registros.  

A partir deste disco, a banda começou a explorar a temática Olinda, como fonte 

de inspiração para seus trabalhos, buscando demonstrar seu cotidiano. No cotidiano 

usualmente descrito, destacam-se referências ao carnaval, o jeito de ser “olindense”, 

além de paisagens, figuras ilustres, experiências e sensações vividas na cidade. Quase 
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sempre, as letras das canções buscam externar todo afeto que os músicos sentem pela 

cidade e ao mesmo tempo inseri-la no mapa da música contemporânea universal. 

 

2.1.1 Não Vou Embora 

 

Em “Não vou embora”, composta por Fabio Trummer, Karina Buhr e Cricri, 

faixa nove do álbum Original Olinda Style, é descrito o sítio histórico olindense, o subir 

e descer das ladeiras por foliões atrás dos blocos e troças. A letra também faz menção a 

um dos bairros mais populosos de sua periferia, o bairro de Rio Doce, “inserindo-o” na 

festa mais popular da cidade. A retórica da letra demostra um estado de entusiasmo 

onde toda urbe está em êxtase com o carnaval. 

 

Se Olinda vai descer ladeira 

Que coisa linda vai chegar 

 

Rio Doce, Olinda vai descer ladeira 

Rio Doce, Olinda vai chegar 

 

Olinda inteira vai descer ladeira 

Rio Doce, Olinda vai chegar 

 

A letra menciona também um logradouro famoso, os Quatro Cantos, ponto de 

encontro dos mais concorridos do sítio histórico durante todo o ano, e o Bar da Darcy, 

também localizado nessa área turística. Faz alusão a uma das moradoras desse 

logradouro, mãe da proprietária do bar, Dona Dora.  

 

Não vou, não vou 

Não vou embora 

 

Dona Darcy nos Quatro Cantos é bom demais 

Dona Dora começou a cantar agora 

Não saio, não vou embora enquanto o dia não raiar 

 

 O Bar da Darcy, os Quatro Cantos, o “ficar” até o dia raiar retrata o dia a dia 

boêmio do sítio histórico, boemia essa que cruza todo o ano como espaço de diversão 

para um público alternativo e que se intensifica durante o período carnavalesco, quando 

todas as tribos juntam-se para curtir as festividades momescas. A cidade é descrita como 

uma sobreposição de espaços, topografias e personagens que moldam um imaginário 

altamente positivado pela energia lúdica e carnavalesca que a mesma perpassa. O tempo 
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duradouro do carnaval constante da cidade se materializa em locais de intensa 

afetividade, construindo uma relação estreita entre a festa, personagens e os pontos 

citados. Não são foliões ou atores específicos que fazem parte dessa narrativa, quem vai 

“descer ladeira” é a própria cidade de Olinda, humanizada, personificada pelo contágio 

da alegria do período do carnaval.  

A canção também faz alusão a um dos bonecos gigantes mais famosos da 

cidade, a Mulher do Dia. Criada em 13 de dezembro de 1967, para “acabar com a 

solidão de tantos carnavais do Homem da Meia Noite”, A Mulher do Dia é uma 

calunga
9
 gigante colorida de azul, que representa Iemanjá, e amarelo, representando 

Ogum. A troça carnavalesca arrasta uma multidão no tradicional domingo de carnaval, e 

no encontro dos Bonecos Gigantes que ocorre na terça-feira gorda, configurando-se 

como um marco no calendário festivo da cidade. 

 

Rio Doce, Olinda vai descer ladeira 

Rio Doce, Olinda vai chegar 

 

Olinda inteira vai descer ladeira 

Rio Doce, Olinda vai chegar 

Mulher do dia raiou 

 

Hoje eu não saio, não vou 

Mulher do dia raiou 

Hoje eu não saio, não vou 

 

O afeto relacionado ao carnaval aciona na letra a ideia de um local lúdico, de 

felicidade, onde o olindense sente-se à vontade para festejar em suas troças e blocos, 

ocupar seus pontos de encontros, escutar sua musicalidade e reverenciar sua cidade. A 

cidade é descrita na letra a partir de seus próprios códigos de reconhecimento, com 

ênfase na singularidade do carnaval como principal agenciador de tal afeto. Dessa 

forma, o espaço mítico das ladeiras da cidade é ocupado por práticas culturais, formas 

de sociabilidade urbana que se tornam símbolos identitários de manifestações culturais 

relacionadas à festa de Momo.  

 Conforme aponta Rogério Haesbaert a territorialidade, além de incorporar uma 

dimensão mais estritamente política, diz respeito também às relações econômicas e 

culturais, pois está "intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como 

                                                           
9
  Um personagem místico do candomblé, presente no maracatu praticado pelas agremiações 

urbanas dedicadas ao gênero, também conhecidos como maracatu “nação” ou “de baque virado”.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maracatu_na%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maracatu_na%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maracatu_de_baque_virado
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elas próprias se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar". 

(HAESBAERT 2007, p. 22). Cantar um lugar opera uma ressignificação deste lugar, 

ativando uma dimensão cultural de forma afetiva, enaltecendo suas paisagens, seu povo 

e manifestações da cultura popular. 

 

Embora em bases muito distintas e num jogo de influências sociais 

muito diverso das sociedades tradicionais, teríamos hoje um certo 

retomo às "ideologias territorialistas" que, em pleno mundo 

globalizado, manifestam-se com crescente importância, a 

territorialidade, num sentido simbólico, impondo-se como argumento 

para a construção efetiva do território ou o território tornando-se, 

provavelmente, como afirmam Bonnemaison e Cambrèzy (1996:14), o 

mais eficaz de todos os construtores de identidade.(HAESBAERT 

2007, p.24-25). 

 

 

Mais do que um movimento de enaltecimento do espaço compartilhado da 

cidade, as referências líricas às ladeiras e ao carnaval ajudam a construir os 

demarcadores afetivos da cidade, estabelecendo, assim, um conjunto de apoios 

simbólicos e emotivos que se vinculam ao território. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eptmb7pm5dU 

 

2.1.2 Eu Ia 

 

Outra faixa a ser analisada do álbum Original Olinda Style é a décima, “Eu ia”, 

composição de Fabio Trummer.  

 

Eu ia 

Eu ia 

Lá na casa de Maria 

Eu ia ia ia 

 

Quase que ia 

Lá na casa de Maria 

Eu fui descendo ladeira Misericórdia 

Nos Quatro Cantos, Ribeira, me embriaguei 

De alegria de sorriso 

Me encontrei perdido no Varadouro 

 

E de Maria eu lembrei 

E fui pro Carmo atrás do Eu Acho é Pouco 

É bom demais frevo tava no pé 

https://www.youtube.com/watch?v=Eptmb7pm5dU
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Ceroula arrasta com a Vassoura a multidão 

Eu pensando em Maria 

 

Olinda como é bom 

E fui atrás de São Bento, 13 de Maio 

No Amparo até que enfim tava na Rua do Bonfim 

Me deparei com Maria em sua porta 

 

Que coisa boa 

Que saudade de Maria eu senti 

Meu coração disparou dentro do peito 

Não pude não teve jeito 

 

E a felicidade de passar 

Peguei Maria, "Vamos embora agora mesmo" 

Que já tá quase na hora do Elefante passar 

 

A composição remete ao carnaval, ou seja, às várias sensações que a festa 

proporciona ao folião. Com as troças
10

 e blocos arrastando multidões, exalam-se os 

cheiros, o “empurra-empurra” em ruas estreitas e o “subir e descer” ladeiras ocasionam 

encontros e desencontros, o degustar de bebidas alcoólicas que os embriagam, as 

músicas conduzidas pelas orquestras ativam sensações de alegria e deslumbramento. A 

letra especifica logradouros famosos (Quatro Cantos, Ribeira, Varadouro, São Bento, 

Rua 13 de Maio, Carmo, Ladeira da Misericórdia), clubes, troças e blocos tradicionais. 

A enumeração de espaços específicos da cidade é um recurso para valorizar os vínculos 

dos habitantes com os logradouros mencionados. Trata-se de recurso frequente no 

repertório da canção popular no Brasil e em diversos outros países do mundo, que ativa 

laços entre territórios e cidadãos. 

 A citação do bloco “Eu Acho É Pouco” também é digna de nota. Fundado em 

1976 em Olinda, por um grupo de amigos que havia se juntado para curtir a folia e criticar a 

ditadura militar em vigor no Brasil, o bloco se tornou um dos mais reconhecidos e importantes 

do carnaval da cidade. Com o nome oficial de “Grêmio Lítero Recreativo Cultural Misto 

Carnavalesco”, o “Eu Acho é Pouco” tinha como objetivo tornar mais suportável a vida sob a 

ditadura por meio da brincadeira e da gozação, funcionando como uma “válvula” de escape 

para foliões politicamente ativos da época. Na letra de “Eu ia”, o “Eu Acho é Pouco” integra um 

circuito de blocos carnavalesco tradicionais da cidade, que ao invés de disputarem espaço e 

público, formam uma corrente complementar que são ativadas durante a festa.  

                                                           
10

 A troça é um grupo carnavalesco com orquestra carnavalesca que toca prioritariamente frevo, 

marchinha de Carnaval e outras músicas típicas. É muito comum nos carnavais no Recife e em Olinda. 
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Ao lado do “Eu Acho É Pouco”, a letra menciona o famosíssimo “Elefante de Olinda”, 

Clube Carnavalesco Misto, criado em 1950 por um grupo de jovens que após beberem em 

várias casas da Rua do Bonfim pararam em uma delas e tiveram a “ideia” de pegar um biscuit  

que decorava a geladeira. O biscuit em formato de elefante serviu de elemento para batizar o 

Clube e acompanhou o desfile do grupo pelas ruas da cidade. No ano seguinte, saíram pelas 

ruas novamente, usando camisas do time do Bonfim, com as cores branca e vermelha. Até 

aquele momento não havia intenção de se criar um clube, o que só se concretizaria dois anos 

depois. Deve-se registrar que o hino do Elefante, intitulado "Olinda nº 2", é a música mais 

executada no período momesco da cidade e considerada o hino não oficial de Olinda. 

   O eu-lírico da letra menciona ainda o Vassourinhas, Clube Carnavalesco Misto 

centenário da cidade, fundado no dia 21 de fevereiro de 1912, e a Ceroula, troça 

carnavalesca fundada em 1962, quando um grupo de amigos resolveu criar uma troça 

carnavalesca essencialmente masculina, com o intuito de brincar carnaval longe dos 

olhares das respectivas esposas, noivas e namoradas. Hoje em dia, a Ceroula já aceita 

mulheres como membros da agremiação. O mesmo personagem faz menção também a 

um frevo composto por J. Michiles e que ficou famoso na voz de Alceu Valença, 

intitulado “Bom demais”. Alceu Valença, um dos grandes nomes da música brasileira e 

morador ilustre de Olinda (mantem uma de suas residências na cidade), tem em sua obra 

várias canções famosas do carnaval pernambucano sempre que fortes narrativas 

relacionadas a Olinda. Ainda antes do surgimento do Original Olinda Style, Alceu 

Valença tem sido um importante agente na criação de uma “aura” em torno da urbe 

como local afetivo.  

De volta à letra de “Eu ia”, percebe-se um jogo de afetividades que oscila entre o 

amor por Maria e a sedução do carnaval. Na narrativa, Maria parece ser uma espécie de 

antítese da alegria da festa, da qual o personagem narrador vai se afastando. Mas, no 

final, consegue uma conciliação entre Maria e a festa, que se materializa no ato de 

“pular” no Elefante. Esse “vai-não vai, ia-não fui, acabei indo” é um mote interessante 

para o narrador construir uma mistura entre seus dois afetos: Maria e Olinda.  

Novamente, vale registrar que a citação de ruas, logradouros, troças, blocos e 

personalidades que residem na urbe faz parte de um conjunto de códigos de 

pertencimento identitário. Conforme aponta Michel Agier, a cidade é, em si mesma, um 

dispositivo cultural. Esta é formada por dois grandes domínios de criação. Um diz 

respeito às relações entre citadinos, ou seja, às representações da identidade e da 

alteridade; a outra é a simbólica com que os habitantes dão sentido ao espaço material 



 

40 
 

da cidade onde vivem (AGIER 2011, p.143). Na Olinda “simbólica” narrada, a cidade 

funciona como personagem de um afeto territorial construído que se funde com o afeto 

pela pessoa amada, Maria. Criando assim, através da letra, uma “comunidade territorial 

imaginada”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SRklMh_ZMCs 

 

2.1.3 Guia de Olinda 

 

Em “Guia de Olinda”, faixa catorze do álbum Original Olinda Style, composta 

por Erasto Vasconcelos, o território simbólico é mapeado e percorrido por um folião 

apaixonado pelo carnaval da cidade, ajudando a construir essa cidade “imaginada 

afetiva”. Mais uma vez são acionados logradouros famosos da cidade (Quatro Cantos, 

Rua 13 de Maio, São Bento, Alto da Sé, Cruzeiro de São Francisco, Praça do Carmo, 

Praça do Jacaré, Praça de São Pedro), bairros do sítio histórico e do seu entorno 

(Guadalupe, Amparo, Amaro Branco, Bonsucesso). A cidade é contemplada com o 

“passear” por esses locais, que se tornam efervescentes durante o carnaval. 

 

Eu cheguei nos Quatro Cantos 

Olhei a Rua 13 de Maio 

 

Segui São Bento, segui Amparo 

Fui parar no Bonsucesso 

 

Me lembrei de Buenos Aires 

No largo do Guadalupe 

 

Olhei Amaro Branco 

Me encantei com o monte 

 

Subi Alto da Sé 

No cruzeiro de São Francisco 

 

Fui parar Praça do Carmo 

Na Praça da Liberdade 

 

Segui Praça de São Pedro 

Subi Mercado da Ribeira 

 

Desci largo de São Bento 

No Largo do Varadouro 

https://www.youtube.com/watch?v=SRklMh_ZMCs
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Na Praça do Jacaré 

 

A religião de matriz africana também é mencionada através da referência ao 

Afoxé, que faz a cidade se transformar numa espécie de “entidade” que o convida a 

participar da festa.  A personificação da cidade também se configura como uma forma 

de sublinhar vínculos afetivos, tornando-se uma personagem capaz de ações humanas, 

como o ato de convidar a todos para percorrer suas ruas e ladeiras. 

 

Afoxé, afoxé 

Olinda mandou me chamar 

 

A letra brinca com o nome de Bob Marley, um dos maiores artistas da música 

pop mundial. O artista, representante do ambiente social do reggae, é frequentemente 

associado a um conjunto de valores e práticas sociais do gênero, com destaque para o 

consumo de maconha. O jogo entre Bonsucesso e Bob Marley faz alusão ao “Segura A 

Coisa”, que tem como marca uma constante apologia à droga. O “Segura A Coisa” foi 

fundado em 1975 e ainda hoje está fora do “mainstream” da folia olindense, mas é 

lembrado pelos versos da música “Chego Já” de Alceu Valença. O bloco ainda é restrito 

a um público “underground” apaixonado pelo carnaval e seu percurso é feito na mais 

absoluta “paz e amor” – outro valor importante associado não somente ao reggae, mas 

também aos usuários de maconha, que o produz um efeito de tranquilidade e diminuição 

da atividade física –, não deixando a tradição morrer.  

 

Segui São Bento, segui Amparo 

Fui parar no Bonsucesso 

Me lembrei de Bob Marley 

 

A percepção é um conceito central na abordagem fenomenológica da produção 

do espaço de Henri Lefebvre, pois mostra como um sujeito percebe uma imagem, uma 

paisagem, um movimento. O espaço percebido tem um aspecto perceptível que pode ser 

apreendido por meio dos sentidos. Essa percepção constitui um componente integral de 

toda prática social. Ela compreende tudo que se apresenta aos sentidos; não somente a 

visão, mas o olfato, o tato, e o paladar. Esse aspecto sensivelmente perceptivo do espaço 

relaciona-se diretamente com a materialidade dos “elementos” que constituem o 

“espaço”. Note-se que o espaço é percebido como algo pessoal, o sujeito é acionado na 

letra não como espectador, mas como ator da situação, participando de forma afetiva, 
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fazendo todo o percurso como folião numa “viagem” por paisagens olindenses. A ideia 

de percurso é importante na experiência da cidade, colaborando para mapear uma rede 

de locais e afetos. 

A enumeração reiterada de logradouros, bairros, o acionamento de um linguajar 

local (gírias), as “sensações” de prazer fornecidas por esses locais, troças e blocos 

carnavalescos, fornecem elementos para criação deste território imaginado, de uma 

Olinda como um território simbólico afetivo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9NcAXrKidzI 

 

2.1.4 Quando a Maré Encher 

 

 No álbum Metropolitano (2006) a Banda Eddie grava treze músicas.  A música 

“Quando a maré encher”, última faixa do álbum, escrita por Fabio Trummer, Rogerman 

e Berna Vieira foi registrada pela primeira vez em 1994 e saiu numa coletânea chamada 

"Brasil compacto", do selo Rock it!, de Dado Villa-Lobos. Mas a música ganhou 

notoriedade em todo país com as gravações da Nação Zumbi no álbum Radio S.Amb.A 

(2000) e de Cássia Eller no Acústico MTV (2001). Nessa faixa mais uma vez é 

identificada essa alusão a um território simbólico. 

Como foi dito anteriormente, a construção de uma cidade “afetiva” também 

pode ser criada através de uma contestação política e social que aciona as mazelas da 

urbe, mostrando a realidade periférica que é ofuscada pela região litorânea e seu sítio 

histórico, patrimônio cultural da humanidade. Uma parcela significativa da população 

olindense vive hoje em favelas ou comunidades. Produtos de uma evolução urbana 

desigual e contraditória da cidade, tais assentamentos, de maneira geral, convivem com 

a carência ou precariedade de serviços quando comparados à chamada “cidade formal”.  

 

[...] muitas letras de canções possuem uma explícita referência 

espacial, constituindo-se em verdadeiras celebrações de lugares ou, ao 

contrário, em contestações referenciadas às condições de vida em 

determinados lugares. (CORRÊA; ROSENDALL, 2007, p. 13). 

 

 

 “Quando a maré encher” descreve as condições degradantes sofridas pelos 

olindenses que residem na periferia da cidade, morando às margens do Rio Beberibe, 

que corta algumas cidades da região metropolitana do Recife, como Camaragibe e 

https://www.youtube.com/watch?v=9NcAXrKidzI
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Olinda. Quando cruza o território olindense, o Beberibe transforma-se, num 

determinado trecho, em canal, cortando inúmeros bairros pobres da cidade, sendo 

maciçamente poluído por resíduos industriais, dejetos não tratados e materiais que 

poderiam ser reciclados. O rio é ocupado em suas margens por construções irregulares 

até seu trecho de mangue, onde também é ocupado por palafitas até se encontrar com o 

Rio Capibaribe e desembocarem no oceano Atlântico. A letra, de forma contestadora, 

mostra que a cidade é deficitária de recursos financeiros e a falta desses recursos 

prejudica enormemente a população que vive em situação deplorável socialmente e o 

seu meio ambiente. 

 

Fui na rua pra brigar, procurar o que fazer 

Fui na rua cheirar cola, arrumar o que comer 

 

Fui na rua jogar bola, ver os carros correr 

Tomar banho de canal quando a maré encher 

 

Quando a maré encher, quando a maré encher 

Vou tomar banho de canal quando a maré encher 

 

 Esse trecho do litoral, que poderia ser “explorado” de forma positiva para atrair 

mais recursos, se torna o espaço de objetos descartados, restos não utilizados da cidade 

despejados no canal, que por sua vez, serve como moradia desvalorizada. A ilusão de 

um possível rio embelezado, capaz de gerar bem estar para essa população que vive em 

situação calamitosa, despoluído e consequentemente dignificando as pessoas que lá 

habitam parece irrealizável num mar de poluição e precariedades que rondam a “maré”. 

O refrão ainda brinca com a expressão popular que metaforiza a “maré” como um 

momento capaz de ser transformado, de “virar”. Na letra da canção, porém, a baixa 

probabilidade dessa virada se materializa na fatalidade do efeito contínuo da maré que 

“enche” e “esvazia” seguindo os movimentos do mar. Ao encher, o rio, com toda sua 

sujeira e desesperança, permite um “banho” que não é higienizante, mas, antes, uma 

decorrência de existências precárias. 

 

É pedra que apóia a tábua, e madeira que apóia a telha 

Saco plástico prego, papelão 

Amarra corda, cava buraco 

Barraco: moradia popular em propagação 

 

Cachorro, gato, galinha, e bicho de pé 

E a população real convive em harmonia normal 
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Faz parte do dia a dia banheiro, cama, cozinha no chão 

Esperança, fé em Deus, ilusão 

 

 Eni Orlandi, em Cidade dos Sentidos, estabelece um outro “olhar” para  

compreender a cidade, olhar esse que não vê só a cidade como um emaranhado de 

edificações e ruas, mas, sim, como uma emissora de significados. Segundo a autora, no 

território urbano, o corpo dos sujeitos e o corpo da cidade formam um, estando o corpo 

do sujeito atado ao corpo da cidade, de tal modo que o destino de um não se separa do 

destino do outro. Em suas inúmeras e variadas dimensões: material, cultural, 

econômica, histórica etc. O corpo social e o corpo urbano formam um só (ORLANDI 

2004, p.11).  

Essa ligação afetiva entre o sujeito e a cidade que, Orlandi destaca com 

propriedade, é o que se verifica na letra acima e contribui para a construção dessa 

Olinda “simbólica” e representativa para a banda, pois mostra o descaso com a cidade. 

O afeto é construído de forma reivindicativa, mostrando os desleixos políticos e 

cobrando soluções para a melhoria da urbe e de seus cidadãos. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fChNOt3pEp0 

 

2.1.5 Bairro Novo/ Casa Caiada 

 

Carnaval no Inferno (2008) foi gravado em São Paulo e a partir desse álbum a 

banda se consolidou no mercado musical do centro-sul do país. O disco é composto por 

onze faixas. Entre as que mais se destacaram estão a regravação de "Gafieira numa 

avenida", que fazia parte da trilha sonora do filme Amarelo manga, de Cláudio Assis, 

"Eu tô cansado dessa merda", "O baile Betinha" e "Bairro Novo/Casa Caiada", primeira 

faixa do álbum, onde se identifica essa afetividade em torno da cidade.  

A letra de “Bairro Novo/ Casa Caiada”, composta por Fabio Trummer, faz uma 

reflexão sobre a atual conjuntura mundial a partir de seu local “afetivo” (Bairro Novo e 

Casa Caiada, bairros litorâneos da cidade), feita por um “ator’ que é um cidadão 

olindense. É como se aquele local afetivo ajudasse a recarregar as energias para lutar e 

ter esperança de um mundo melhor. 

 

Ainda há fogo em mim 

Queria sempre assim 

https://www.youtube.com/watch?v=fChNOt3pEp0


 

45 
 

Dia de luz 

 

Festa do azul celestial 

Casa Caiada 

Água salgada 

Imaginando a vida toda submarina 

 

Deitada na estampa colorida da toalha 

Todas as cores secando ao sol 

Todas as cidades já estão em chamas 

 

Consumidas por um desejo voraz 

Quem sabe ainda sobre alguma chance 

A tarde 

O vento 

E o mar 

 

 Esse “cidadão olindense” faz uma reflexão também sobre a especulação 

imobiliária que constrói enormes arranha-céus afetando a luminosidade da praia a partir 

de determinada hora do dia e impedindo a circulação da brisa marinha que refresca o 

ambiente. 

 

Sombra estrondosa nas calçadas 

Bairro Novo 

  

Seus dias quentes e úmidos 

Suor pingando do rosto 

 

O ator inserido na letra transcreve a vida dos moradores desses edifícios da orla 

da cidade que, em locais de convivência dessas edificações, “fumam” 

despreocupadamente. Sem se atentar com o caos que assola o mundo exterior.  

 

E logo ali 

Deitada à vontade na grama do seu jardim 

Um cheiro bom 

 

Esse “ator olindense” relata também a miscigenação na praia, onde todas as 

etnias se encontram no litoral da urbe. Essas etnias também representam as várias 

cidades pelo mundo, onde tanto o desequilíbrio ambiental quanto financeiro aflige a 

humanidade, aumentando as desigualdade e as ambições. 

 

E todas as cores filhas do sol 

Todas as cidades já estão em chamas 
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Consumidas por um desejo voraz 

Quem sabe ainda sobre alguma chance 

 

Segundo Haesbaert (2007, p. 25), a territorialidade é também uma dimensão 

imaterial, no sentido ontológico de que, enquanto "imagem" ou símbolo de um 

território, existe e pode inserir-se eficazmente como uma estratégia político-cultural, 

mesmo que o território ao qual se refira não esteja concretamente manifestado. É o que 

se percebe nessa composição, uma estratégia política-cultural de perpetrar uma 

“reflexão” sobre o mundo na atualidade a partir do litoral da cidade.  

Percebe-se uma reflexão de cunho político-social ao retratar, a partir dos bairros 

litorâneos (Casa Caiada e Bairro Novo), como um “ator” de todo o contexto, a 

especulação imobiliária desenfreada, o desequilíbrio ambiental e a falta de consciência 

de uma parcela da população sobre esses temas tão importantes. O eixo temático afeto 

neste caso é acionado a partir dessa reflexão sobre a conjuntura atual da sociedade num 

local onde o ator está inserido e se sente confortável, que é o litoral olindense. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xLT2Gplzaac 

 

2.1.6 Você que ir frevar? 

 

“Veraneio” (2011), foi concebido e gravado em São Paulo e composto por onze 

faixas. Em “Você que ir frevar?” escrita por Fabio Trummer, faixa oito do álbum, 

percebe-se a construção de uma cidade “mítica” através do espaço vivido com um 

simples convite para dançar. 

 

Você quer ir frevar? 

Eu vou frevar com tu pra gente rir 

Você vai me esperar 

Espero mesmo se o mundo inteiro explodir 

 

E quando eu te encontrar 

Feito a fábrica de alegria 

As mãos dadas de muito 

 

Recebendo e dando dessa euforia 

Dormindo e acordado em nós dois 

E quando eu te encontrar 

Feito a fábrica de alegria 

https://www.youtube.com/watch?v=xLT2Gplzaac


 

47 
 

 

As mãos dadas de muito 

Recebendo e dando desta euforia 

E a gente sempre juntos 

 

Transportando o mundo em folia 

Bebendo e fumando nós dois 

Eu colado em tu 

Tu colado em mim 

 

Pode me chamar que eu já tô aí 

Quando me quiser me chamar que eu vou 

Me leva amor 

 

Você quer ir frevar? 

Eu vou frevar com tu pra gente rir 

 

Você vai me esperar 

Espero mesmo se o mundo inteiro explodir 

Bum! Explodiu... 

 

O afeto é acionado como uma relação interpessoal, ou seja, o amor, e mistura-se 

ao afeto pelo carnaval e todas as sensações e emoções que a festa proporciona. O 

sentimento surge também impulsionado por vivências cotidianas, pelas lembranças que 

a cidade aciona, pois está intimamente ligado ao modo como as pessoas utilizam o 

território, como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão significado ao 

lugar.  

Spinoza, na terceira parte de seu livro Ética (2009), estuda a dedução genética 

dos afetos, criando assim uma verdadeira ciência dos afetos. O filósofo acredita ser 

possível entender os afetos em sua produção interna e necessária, com seus vários graus 

de complexidade. Conforme aponta o autor, num encontro, as relações podem se 

compor, e aumentar sua capacidade de agir. Um afeto de alegria acontece quando uma 

afecção nos leva para uma potência maior de ser e agir no mundo; isso porque 

encontramos um corpo que combina com o nosso, que possui propriedades que se 

compõem com as nossas. Os bons encontros são sempre um momento no qual nos 

tornamos mais próximos do mundo e de nós mesmos, ampliando a nossa capacidade de 

afetar e ser afetado. O afeto aparece também como um cruzamento de emoções, desde a 

explosão de alegria ao ouvir um frevo ao convite para a pessoa amada dançar e festejar 

ao seu lado.  

É perceptível também uma sugestão sexual na letra, que funde a dança (o frevo), 

com o ato sexual. Frevar, então, pela própria simbologia associativa com a ideia de 
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calor (ferver), pode significar transar e a explosão não é só de alegria, mas sim um 

êxtase sexual, um gozo (Bum! Explodiu...). A cidade, com seu carnaval e o ritmo mais 

famoso dessa festa, o frevo, intrinsecamente torna-se um local afetivo, que funciona 

como fonte “inspiradora” para histórias de amor e também como uma “comunidade 

territorial imaginada”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNDADQ_2mDA 

 

2.1.7 A Gringa 

 

Olindance, segundo álbum da Academia da Berlinda, foi lançado virtualmente 

em 2011, e é composto de quatorze faixas, entre as de maior destaque estão “Fui 

Humilhado”, “Melô do Meninão” e “A Gringa”, faixa seis do álbum na qual aparecem 

esses referenciais afetivos em relação à cidade. 

 

Quando você me chamou 

Pra dar uma volta em Olinda 

Eu pensei 

 

Que gringa mais linda! 

Eu pensei 

Que coisa mais linda! 

 

Quando você partiu 

Partiu meu coração 

 

Se foi pra não voltar 

Ah! Que solidão 

Você vai gostar de conhecer 

É tão bom chegar nesse lugar 

 

Uma nova história se abrir 

Me lembro de você 

Lá no Maracatu 

Tocando seu abê 

 

Virando Papangu 

Peguei na tua mão, levei pra passear 

Peguei teu celular 

Pra gente não se perder 

 

Olha 

Eu peguei na tua mão 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNDADQ_2mDA
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Levei pra passear 

Peguei teu celular pra gente não se perder 

Mas você foi embora 

E eu fiquei na berlinda 

 

A letra composta por Tiné e Alexandre Urêa relata um caso de amor ocorrido 

entre um guia turístico olindense e uma estrangeira (“A gringa”). O afeto (interpessoal) 

é acionado mais uma vez nesta letra, assim como em “Você quer frevar?” da Banda 

Eddie. O carnaval ambientado na letra não é o “oficial” do período momesco, mas sim o 

ambiente “carnaval” que é vivido na cidade praticamente o ano inteiro, com suas 

prévias, ensaios de blocos, troças, maracatus e orquestras. Conforme aponta Deleuze em 

Espinosa e o Problema da Expressão: 

 

Na existência, devemos conquistar aquilo que pertence à nossa 

essência. Justamente, só podemos formar noções comuns, mesmo as 

mais gerais, se encontrarmos um ponto de partida nas paixões alegres 

que aumentam primeiramente nossa potência de agir (DELEUZE 

2002, p. 214). 

 

Olinda é concebida na letra como um lugar festivo, palco de um amor inusitado. 

Há na letra uma interconexão entre o afeto interpessoal (um caso de amor entre um 

casal) e uma admiração pela cidade, por seu “estado de carnaval”, por esse ambiente 

lúdico. Spinoza chama a isso de “bom-encontro”. Neste caso específico os “bons 

encontros” são os momentos vivenciados na cidade, momentos esses onde a mesma 

amplia, através da composição, a capacidade de afetar. O ator na composição cria uma 

Olinda afetiva, que funciona como palco para uma história de amor e como um 

território simbólico amado.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tBZh3q20Dfs 

 

O álbum Nada sem ela, terceiro da Academia da Berlinda (2016) é composto 

também por quatorze faixas. Entre as músicas de destaque do registro fonográfico estão 

as duas faixas que fazem alusão à cidade, exaltando seu cotidiano, suas paisagens, o 

modo de ser olindense. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tBZh3q20Dfs
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2.1.8 Dorival 

 

A faixa cinco do álbum Nada sem ela, intitulada “Dorival” composição de Tiné, 

Alexandre Urêa, Luiz Ribeiro e Gustavo Amorim, detalha o cotidiano de um pescador 

que precisa sair para o mar, mas é aconselhado a não ir devido ao perigo de ataques de 

tubarão. Trata-se de um elemento de forte presença nas praias do entorno de Recife. Um 

desequilíbrio ecológico marítimo possivelmente provocado pela construção do Porto de 

Suape, no litoral Sul do estado de Pernambuco, deslocou tubarões para as praias da 

região metropolitana do Recife. Com isso, o perigo dos ataques se torna um assunto 

constante no cotidiano das cidades, sendo até motivo de piadas e mote para criação de 

canções. O litoral olindense também foi cenário de alguns ataques e algumas áreas 

marítimas desprotegidas de arrecifes são proibidas para banho e práticas de esportes 

aquáticos.  

 

Dorival vai não 

Tá cheio de tubarão no mar 

Val vai não 

Arranja um emprego no chão 

 

Isso me destrói 

Cê vai, meu coração dói 

Você verá que irei voltar 

Você, razão do meu mar 

 

Paixão do meu aconchego 

Cê chega, me chama de nega 

E eu só te peço, meu nego 

Chorei 

 

Pensando que nunca mais fosse te ver novamente 

Chorei 

Com medo de tubarão 

Das grandes ondas, e do canto da sereia 

 

Voltei 

Mais uma vez voltei pra teus braços 

Tenho corpo fechado 

Minha vida é o mar 

 

A produção do espaço a partir da perspectiva da linguagem e espaço 

desenvolvida por Lefebvre aciona também a “prática espacial”. Este conceito designa a 

dimensão material da atividade e interações sociais. A classificação espacial significa 

focar no aspecto da simultaneidade das atividades. Este conceito designa a dimensão 
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material da atividade com a interação social, pensando como as redes de interação e 

comunicação se erguem na vida cotidiana. O espaço social aparece na dimensão da 

prática espacial como uma cadeia ou rede de atividades ou interações interligadas, as 

quais, por sua parte residem sobre uma base material determinada (ambiente 

construído). Nota-se também na letra de “Dorival” uma interconexão entre as músicas 

“A Gringa” da própria Academia da Berlinda e “Você quer ir frevar?” da Banda Eddie 

na qual é acionado o afeto interpessoal, ou seja, o amor e também o cotidiano da cidade, 

neste caso específico, suas paisagens.  

O território funcional não é concretamente manifestado na composição, mas está 

intrinsecamente acionado, como, por exemplo, o mar, o desequilíbrio ambiental que 

assola aquela faixa litorânea (ataques de tubarão), a religiosidade que remete a religiões 

de matriz africana (“Tenho corpo fechado/Minha vida é o mar”), ou seja, a 

territorialidade é ativada na letra como "abrigo", "lar", segurança afetiva (HAESBAERT 

2007). Lefebvre aponta, em A produção do espaço (2006), que não tem como objetivo 

produzir um (o) discurso sobre o espaço, mas mostrar a produção do próprio espaço, 

reunindo os diversos espaços e as modalidades de sua gênese numa teoria. Um espaço 

produzido se decifra, se lê. Ele implica um código, um processo significante. E mesmo 

se não existe um código geral do espaço inerente à linguagem ou as línguas, talvez 

códigos particulares tenham se estabelecidos ao longo da história, provocando efeitos 

diversos. De modo que os “sujeitos” interessados, membros desta ou daquela sociedade, 

acedam ao mesmo tempo a seu espaço e à sua qualidade de “sujeito”, atuando nesse 

espaço, compreendendo-o (no sentido mais forte desse termo) (LEFEBVRE 2006, 

p.24). Essa “interdependência” entre os personagens, a vida cotidiana, toda conexão 

diária entre o local de trabalho através da letra é que aciona esse “espaço produzido”, 

palco e personagem de construção de um território afetivo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uPtykP07fOI 

 

2.1.9 Pedalando 

 

A faixa treze, “Pedalando”, de autoria da própria Academia da Berlinda aciona 

mais uma vez o cotidiano de um citadino olindense, transcrevendo um andar de bicicleta 

pela Avenida Beira Mar da cidade, além de citar gírias locais como, por exemplo, “siri” 

(bicicleta velha).  

https://www.youtube.com/watch?v=uPtykP07fOI
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Quando estiver por aí 

Com você a pedalar 

Quero ver quem vai nos seguir 

 

Na avenida beira-mar 

Pedalo pra te encontrar 

No quadro vou te levar 

 

Com muito cuidado eu devo seguir 

Me levante se eu cair 

O trânsito segue parado 

Enquanto a cidade para pra olhar 

 

Com cinco lugares, só um ocupado 

E a paciência de esperar 

Pedalando, pedalando, pedalando 

Com você a pedalar 

 

Pedalando, pedalando, pedalando 

Na avenida beira-mar 

Pedalando, pedalando, pedalando 

No meu sirí 

 

Mais uma vez o afeto interpessoal é acionado, assim como nas faixas 

anteriormente mencionadas (“A gringa”, “Você quer ir frevar?”, “Dorival”).  Mais uma 

história de amor tendo como palco uma Olinda imaginada compõe uma interconexão 

entre o afeto interpessoal (o amor) com a admiração pela própria cidade. Desta vez, o 

sujeito aparece como personagem, como um “ator” do cotidiano da cidade. A letra faz 

refletir sobre a questão da mobilidade, o “pedalar” que reduz as distâncias entre os 

espaços. A “pedalada” não fala da Olinda turística, com suas ladeiras hostis ao 

deslocamento por bicicletas. Fala, antes, de uma Olinda litorânea que se estende aos 

bairros periféricos, sendo “experienciada” por habitantes no cotidiano. Lembrando que a 

bicicleta é um meio de transporte muito utilizado em Recife e Olinda por grupos sociais 

de estratos menos favorecidos. A elite anda de carro, foge do calor, passa rápido pelos 

cartões postais. Pedalar, ao contrário, está sujeito ao calor, à chuva, à sujeira e barulhos 

variados, mas, comparado ao deslocamento a pé, permite uma locomoção mais rápida. 

O quadro do “siri” (bicicleta) serve também como meio de transporte “compartilhado”, 

principalmente entre jovens e pessoas mais pobres. 

 A cidade é vivenciada e sentida pelo “autor” que percorre seus espaços junto 

com a pessoa amada, atravessando o seu território. Olinda mais uma vez inspira uma 
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história de amor, funcionando como personagem de um afeto territorial construído. 

Conforme aponta Certeau, as experiências vividas pelos atores de forma intensa pelos 

corpos, em atuações performáticas, sonoras, tácteis e teatralizadas considera o espaço 

urbano, como um “lugar amplamente praticado” (De Certeau, 1998).  

O espaço realiza-se enquanto vivenciado, ou seja, um determinado lugar só se 

torna espaço na medida em que indivíduos exercem dinâmicas de movimento nele 

através do uso, e assim o potencializam e o atualizam. Quando ocupado, o lugar é 

imediatamente ativado e transformado, passando à condição de lugar praticado. Certeau 

expressa suas ideias acerca de uma realização espacial do lugar, comparando o espaço à 

palavra e o lugar à enunciação. Ou seja, no momento em que a palavra é proferida ela é 

atualizada. Ou então quando uma rua, geometricamente definida por um projeto 

urbanístico, é constantemente atualizada, ativada e transformada por seus usuários. O 

lugar praticado é algo fisicamente imóvel que depende das dinâmicas de deslocamentos 

de um coletivo para se ressignificar e atualizar-se constantemente.  

O dispositivo que transforma o espaço em lugar é efêmero, mas adquire tal 

condição justamente por uma vivência temporal do indivíduo em determinado lugar. O 

espaço público só adquire identidade quando praticado pelos indivíduos através do 

contato físico, pressupondo um tipo de enraizamento provisório com tais lugares. As 

transições de um lugar a outro, realizadas pelo coletivo de praticantes das cidades, 

geram reverberações constantes nas passagens de lugar para lugar-praticado, de 

anônimos para portadores de identidade. E consequentemente de afetos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mDT9CPlrUo4 

 

Orquestra contemporânea de Olinda, álbum homônimo gravado em 2008, é o 

primeiro trabalho da banda. Logo de estreia foi considerado o melhor show do ano pelo 

jornal O Globo, indicado ao Prêmio da Música Brasileira (2009) e ao Grammy Latino 

(2010).  O disco tem onze faixas e as que mais se destacaram foram “Ladeira” e 

“Durante o Carnaval”, músicas essas que fazem alusão a Olinda como um território 

simbólico inspirador. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mDT9CPlrUo4
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2.1.10 Ladeira 

 

“Ladeira”, faixa três, composição de Tiné e Juliano Holanda, traz em sua letra 

um tom melancólico, saudosista, que trata da solidão e do passar do tempo, da saudade 

do cotidiano passado nas ladeiras. A fala do personagem claramente demostra uma 

pessoa velha, que já curtiu a esfuziante vibração da cidade e agora percebe a urbe 

apenas pelo vento e o mar, com tristeza e solidão. A cidade é observada por uma 

perspectiva temporalmente deslocada.  

 

Quando eu me aproximar 

Da ladeira da saudade 

Ninguém sabe onde é que está 

O segredo e a liberdade 

 

Se pediu pra ficar solto 

Se jogou pra ver se dá pra ser 

De um jeito bem melhor 

A verdade tá na cara 

 

Não precisa confirmar 

Tá no vento e na pancada do mar 

Quando bate um coração 

Que cansou de fazer festa 

 

Que já sabe o que lhe resta 

É tristeza e solidão 

Vou correndo atrás da vida 

Vou levando na bagagem um gosto de coisa do passado 

 

A mesma voz, o mesmo ditado 

Que vem me acompanhando 

Nos caminhos da lembrança 

Quem dança no dia-a-dia se enche de esperança 

  

O fluxo de lembrança, como apontou muito bem Marcel Proust (1979) em seu 

texto Em Busca do Tempo Perdido: no Caminho de Swann, obedece à “memória 

involuntária”, que é um movimento que impõe ao sujeito determinadas lembranças, que 

ele não sabe por que retornam. Para esse memorialista, a memória seria despertada 

pelos sentidos, pela emoção e pelos afetos. Tal noção de memória se associa à ideia de 

“duração” de Henri Bergson (1990), que trata das relações entre as diversas 

representações das experiências de vida do sujeito que se mantêm na memória. 
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Notadamente, um “outro” tipo de afeto que é mencionado na letra, de um tempo 

percorrido na própria cidade, tempo esse que não volta mais, adquirindo assim outros 

significados. Como um lamento de alguém mais perto da morte, que se lembra das 

ladeiras, do coração que batia e “ficava solto”, saudosamente recordado pelas imagens 

que a cidade proporcionou em sua vida. Os caminhos, das ladeiras e da saudade, 

parecem apontar para um sopro de energia, uma dança (carnavalesca) que enche a 

esperança do personagem. Como se a cidade, através de suas paisagens, acionasse 

lembranças afetivas e o revigorasse. 

Conforme aponta Baruch de Spinoza (2009), um afeto de tristeza acontece 

quando uma afecção nos leva para uma condição menor de potência, ou seja, nossa 

força para existir e agir, afetar e ser afetado diminui e passamos para uma perfeição 

menor. Todos os encontros que nos afastam da realidade e de nós mesmos, nos 

limitando, constrangendo, fechando o mundo.  

De acordo com Deleuze, autor reconhecido como interprete da obra do filósofo 

holandês: 

As afecções à base de tristeza se encadeiam, portanto, umas nas outras 

e preenchem nosso poder de ser afetado. Elas o fazem, porém, de tal 

maneira que nossa potência de agir diminui cada vez mais e tende para 

seu mais baixo grau (DELEUZE 2009, p. 166). 

 

 

Na composição, as paisagens são ativadas ludicamente para contar uma história, 

desta vez melancólica, saudosista, Olinda mais uma vez afetando e funcionando como 

alicerce, como personagem de um afeto territorial construído, remetendo mais uma vez 

à ideia de uma cidade “afetiva”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GXMj4VQ3-_E 

 

 

2.1.11 Durante o Carnaval 

 

A sétima faixa, composta por Tiné, Rapha B, Hugo Gila, Juliano Holanda e 

Gilú, “Durante o carnaval”, é um convite para pular a festa de momo em Olinda, para 

sentir todas as experiências e sensações que o período carnavalesco pode proporcionar. 

O personagem ator convida um amor de carnaval a seguir atrás dos blocos, das troças 

pulando ao som do frevo. E a convida para curtir o mar da cidade, que fica próximo ao 

centro de ebulição da festa. 

https://www.youtube.com/watch?v=GXMj4VQ3-_E
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Eu vou me embora nesse frevo que é de Pernambuco 

Menina vamo comigo 

Cair no mar, me jogar nos braços teus 

Durante o carnaval 

 

 Oferece a menina um “doce”, termo usado para se referir às substâncias 

psicotrópicas usadas frequentemente como drogas recreativas (Ecstasy, MDMA, etc.) e 

que proporcionam aos usuários um aumento da empatia, estado de euforia, sensação de 

prazer, drogas essas consumidas durante o período carnavalesco. 

 

Eu trago um doce mais doce que o doce da batata-doce 

Menina tome comigo 

 

Faz parte do imaginário compartilhado do carnaval a sazonalidade da festa, e seu 

fim programado. O amor no carnaval é um amor que não costuma ser perene, que será 

dissolvido quando os acordes finais da quarta-feira impuserem um fim para a festa. 

Chamando-a para curtir o carnaval e esse amor efêmero intensamente que deve 

provavelmente se acabar. Porém, ao contrário de uma desesperança ou de um luto 

antecipado, o fim na quarta-feira projeta uma intensidade para a experimentação 

amorosa, matizando o convite. 

 

Que dê carinho, atenção e proteja do perigo 

Menina conte comigo 

E agora vou fazer o último pedido 

 

Menina venha comigo 

Até quarta-feira chegar 

Eu quero desabafar 
 

Segundo Spinoza (2009), os afetos passivos, também chamados de paixões, 

acontecem quando não somos a causa de nossos afetos, ou apenas causa parcial, uma 

parte mínima. Eles são causa necessária de um mundo que se impõe em nossos corpos. 

Ao sabor dos encontros, podemos ser afetados positiva ou negativamente. Já afetos 

ativos, também chamados de ações, só podem ser alegres, porque o corpo sempre se 

esforça para aumentar sua potência de agir. O corpo é uma potência que busca expandir-

se e tornar-se alegre. Quando o corpo age, ele age por sua própria natureza, que se 

esforça para crescer, ser cada vez mais forte, mais capaz de ser afetado de múltiplas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Droga_psicoativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Droga_psicoativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Droga_recreativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empatia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euforia
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maneiras e agir no mundo de muitas formas, aumentando sua potência e sendo afetado 

cada vez mais por afetos alegres. 

A ideia de um “fim” na quarta-feira reforça a singularidade da fantasia de 

vivências excepcionais, próprias do carnaval e, também, do de Olinda, com momentos 

de intensificação de afetos e experiências não planejadas, no cenário praticado por uma 

sociabilidade festiva. A cidade, com seu carnaval singular, que oferece inúmeras 

sensações, emoções e amores efêmeros funciona mais uma vez como um “território 

simbólico imaginário afetivo”, um lar que proporciona momentos únicos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YWchU1Nradg 

 

Pra ficar (2012), segundo álbum da Orquestra Contemporânea de Olinda, é 

composto por doze faixas, entre os destaques do trabalho estão “Boneco gigante” e 

“Janela”.  

 

2.1.12 Boneco Gigante 

 

Na faixa nove, “Boneco Gigante” composição de Maciel Salú, Rapha B, Hugo 

Gila e Gilú, o “ator personagem” na composição faz alusão à mais famosa representação 

do carnaval olindense, como se fosse a própria “personificação” dos bonecos gigantes. 

 

Sou boneco gigante 

Que anda 

Pelas ladeiras 

Pelas ladeiras 

Pelas ladeiras 

 

Gigante 

Que anda 

Pelas ladeiras 

 

O mesmo personifica-se como se fosse os três bonecos mais famosos do período 

momesco da cidade. 

 

Sou o Homem da Meia-Noite 

Menino da Tarde, e Mulher do Dia 

 

Sou da festa 

https://www.youtube.com/watch?v=YWchU1Nradg
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Sou da paz 

 

 O Homem da Meia Noite, calunga mais famoso de Olinda, foi criado em 2 de 

fevereiro de 1931, dia de Iemanjá,  como uma dissidência da Troça Carnavalesca Mista 

Cariri Olindense. Para desbancar o Cariri, que até então abria o carnaval de Olinda, os 

organizadores do Homem da Meia Noite resolveram sair à meia noite do sábado de Zé 

Pereira. Desde então, o calunga abre o carnaval de Olinda. O gigante desfilou sem 

interrupções até 1949, mas devido principalmente a problemas financeiros não desfilou 

de 1950 a 1953, retornando em 1954 com auxílio financeiro da prefeitura. O calunga, 

atualmente atrai um público de mais de 400 mil pessoas pelas ruas estreitas do sítio 

histórico olindense e virou patrimônio vivo de Pernambuco em 2006. 

 O Menino da Tarde é filho alegórico do Homem da Meia Noite com a Mulher do 

Dia. Criado em 1974, foi o primeiro boneco gigante do artista plástico Silvio Botelho, 

idealizador do Encontro de Bonecos Gigantes, que ocorre na manhã da terça-feira de carnaval 

em Olinda. E A Mulher do Dia (mais uma vez é mencionada, assim como na música 

“Não vou embora” da Banda Eddie). Ao mesmo tempo esse personagem se insere como 

folião que em estado de êxtase curte a festança, se emocionando quando uma orquestra 

de frevo toca. 

Em relação ao aparecimento dos bonecos gigantes no carnaval de Olinda,  

Olímpio Bonald Neto (1992), em seu livro intitulado Os Gigantes Foliões em 

Pernambuco, assim descreve o fenômeno: 

 

Os bonecos gigantes, embora tendo surgido primeiramente às margens 

do Rio São Francisco, na cidade sertaneja de Belém, cresceram e se 

multiplicaram mesmo foi em Olinda. E a centenária Marim, que já era 

Cidade mãe de cidades, é também fecunda matriz dos Gigantes Foliões 

do carnaval pernambucano [...] E nesse mundo olindense, onde arte e 

artesanato fazem parte do cotidiano, facilitou e estimulou a intuição para 

o aprendizado dos artistas bonequeiros que — imitando os amadores 

carnavalescos que primeiro criam o GIGANTE HOMEM DA MEIA 

NOITE, em 1932 — fizeram com suas mãos e sua imaginação 

poderosa a geração de bonecos gigantes. 

 

 

Quando a orquestra toca 

Eu saio na rua  

Eu danço 

E me balanço 

A festa continua 

 

Alguém me carregue 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1931
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cariri_Olindense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cariri_Olindense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9_Pereira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9_Pereira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio_Vivo_de_Pernambuco
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Sozinho não posso andar 

 

Licença menina 

Licença todo, quero passar 

 

 Como “ator” da situação vivida, questiona a presença de agremiações históricas 

como Clube Elefante (citado também na música “Eu ia” da Banda Eddie), o Marim dos 

Caetés, Clube Carnavalesco criado em 11 de janeiro de 1982 por dissidentes da 

tradicional Pitombeira dos Quatro Cantos. O Marim dos Caetés tornou-se, desde sua 

fundação, uma das principais atrações do carnaval olindense, tendo em seu próprio 

nome uma homenagem à cidade de Olinda, outrora chamada de Marim, onde habitavam 

os índios das tribos Tabajaras e Caetés como explica Gilberto Freyre em Olinda 2° Guia 

Prático, Histórico e Sentimental de Cidade Brasileira (1968).  

O personagem ator pergunta igualmente sobre a Troça Carnavalesca Mista 

Pitombeira dos Quatro Cantos, que é uma das mais conhecidas e tradicionais 

agremiações do carnaval de Olinda. Fundada no dia 17 de fevereiro de 1947, por um 

grupo de rapazes da Rua do Amparo e dos Quatro Cantos, que saiu pelas ruas da cidade 

alta sem camisas, empunhando galhos de pitombeira, uma árvore frutífera da região 

nordeste, cuja safra ocorre nos primeiros meses do ano. 

 

Cadê Elefante? 

Marim dos Caetés? 

Cadê Pitombeira? 

 

Deixa ferver, deixa ferver 

Deixa ferver, deixa ferver 

Deixa ferver, deixa ferver... 

Eu sou do fuzuê 

 

Conforme aponta Lefebvre em A Produção do Espaço (2006), a dimensão 

simbólica investiga o intuitivo, o emocional, e o “irracional” como fatos sociais. O 

filósofo francês estuda o interesse pelo símbolo e sua significância para os seres 

humanos numa dada sociedade. Segundo o autor, o símbolo entra nas estruturas e 

ideologias sociais e serve como um pilar para a alegoria e fetiche. Ele constitui a base 

do imaginário social, que é diferente do imaginário individual. 

Esse imaginário social é exposto na letra através de histórias sobre a cidade, seu 

carnaval, blocos, troças e personagem famosos da festa momesca da urbe, funcionando 

ao mesmo tempo como traços de uma história compartilhada e elemento de coesão e 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=578&Itemid=1
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cumplicidade entre os habitantes e moradores do lugar. O território simbólico adquire 

um papel fundamental, impondo-se como argumento para a construção afetiva da 

cidade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F882ltPiZH4 

 

2.1.13 Janela  

 

A faixa doze, “Janela”, composta por Tiné traz o cotidiano do sítio histórico, 

mostrando através da letra um costume comum dos moradores da cidade alta, que é 

ficar na janela “brechando” o movimento em determinadas horas do dia e esse 

“costume” torna-se mais frequente em períodos carnavalescos. Os moradores e 

convidados se acomodam nas janelas do casario histórico para observar todas as troças, 

blocos e agremiações que passam em frente das casas.  

É através desse “costume” de seus moradores, retratado na letra da música, que 

Olinda vira uma grande “janela” e por esse “brechar” são observadas todas as 

movimentações ocorridas no carnaval: o “chegar” dos turistas que alugam algumas 

residências no centro de ebulição da folia, a multidão concentrada em determinadas 

regiões esperando os blocos e troças passarem, os amores efêmeros que ocorrem nesse 

período.   

 

Cante assim comigo, vamo cantar 

Olhe da janela, vem ver 

Veja quem chegou pra ficar 

 

A cidade também é acionada como uma voz que “está na mente”, que convida a 

todos que estão na “janela” a vivencia-la, a ver todos os acontecimentos do carnaval.  

 

Dentro da cabeça, tá na mente 

Chegou pra ficar, de repente 

A voz que vai e sempre me vem 

 

O carnaval é uma festa popular na qual as amarras da vida cotidiana são 

“afrouxadas”, os limites e poderes assumem outras modalidades, sendo mais 

permeáveis. A ideia do “brechar” sempre aparece como estratégia pra possibilitar 

vazamentos entre a rigidez de um cotidiano sufocante e a fluidez da alegria do carnaval. 

https://www.youtube.com/watch?v=F882ltPiZH4


 

61 
 

O personagem vê pela brecha da janela a orgia-folia (mais uma vez a conotação sexual 

da alegria carnavalesca aparece).  

 

Brechar na janela da orgia 

Da orgia... (Da orgia) 

Janela da folia (Folia) 

Da orgia... (Da orgia) 

 

É... Janela da folia (Folia) 

Da orgia... (Da orgia) 

Janela da folia (Folia) 

Da orgia... (Da orgia) 

É... Janela da folia (Folia, folia) 

 

A letra traz um “outro” tipo de participação da festa momesca, incluída, mas ao 

mesmo tempo separada, que não deixa de viver a vibração do carnaval, mas pela brecha 

da janela. Nesse caso específico, a letra retrata poeticamente amplas relações sócio 

espaciais bastante singulares da cidade, e está atrelada a um sentimento de identidade 

local, contribuindo assim para a delimitação do espaço simbólico.  

Conforme aponta Rogério Haesbaert (2004), a territorialidade vem se impondo 

em importância nos últimos tempos e pode ser caracterizado por valor simbólico 

("abrigo", "lar", segurança afetiva). Olinda, através desse “brechar”, não é vista com os 

olhos da realidade, mas sim de um imaginário enriquecido pelos sentimentos afetivos 

que ela desperta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CgdL0GKMsJA 

 

 No álbum Bonfim (2015), terceiro trabalho da Orquestra Contemporânea de 

Olinda das doze faixas, as que mais se destacaram foram “Rua do Bonfim”, um frevo 

instrumental, “No caldo” e “O Cariri”. 

 

2.1.14 No Caldo 

 

 Em “No Caldo”, composição de Tiné, o espaço físico não é concretamente 

manifestado, mas está intrinsecamente acionado na composição como um território 

simbólico, ou seja, a territorialidade como construtora de identidade e afeto. A letra fala 

da cidade que não é trocada por lugar nenhum por onde a banda teve a oportunidade de 

https://www.youtube.com/watch?v=CgdL0GKMsJA


 

62 
 

tocar, que a cidade amada é uma fonte “inspiradora” que contribui com a criatividade de 

sua sonoridade. 

A cidade como um “caldo nutritivo” fervendo na panela, caldo esse composto 

por inúmeras paisagens inspiradoras e manifestações culturais que são as bases das suas 

produções musicais. O “fogo”, apontado na letra, não é só o que cozinha, é também o 

fogo da permissividade sexual e corporal da festa carnavalesca. Comida e sexo, corpo, 

dança e prazer. Isso misturado com carnaval e com o território da cidade é o que 

constrói a mítica positivada de Olinda. Turística, contraditória, mas afetuosamente 

narrada.  

 

É no caldo desse grão, que a vida segue cozinhando 

É no caldo desse grão, a cabeça fria e o coração queimando 

  

Eu não troco meu lugar, ó nega, por lugar nenhum onde andei 

Essa fonte tem água pura, nega, é o que embala o nosso som eu sei 

Eu não troco meu lugar, por lugar nenhum onde andei 

Essa fonte tem água pura, nega, é o que embala o nosso som eu sei 

  

Embala 

É no caldo desse grão, que a vida segue cozinhando 

É no caldo desse grão, a cabeça fria e o coração queimando 

  

Eu não quero ficar cego, nega, nem cansado de saber 

Que a coisa está sem jeito, nega, e ninguém tem mais cara pra viver 

Volto tarde para casa, nega, muita raiva onde passei 

O respeito a diferença, nega, é o que embala o nosso som eu sei 

Embala 

  

A panela fervendo e o povo dizendo: 

O fogo não pode apagar 

O fogo não pode apagar 

 

Conforme aponta Deleuze em Espinosa e o Problema da Expressão: 

 
 

Nossos sentimentos, por si mesmos, são ideias que envolvem a relação 

concreta do presente com o passado em uma duração contínua: eles 

envolvem as variações de um modo existente que dura. As afecções 

dadas de um modo são, portanto, de dois tipos: estados do corpo ou 

ideias que indicam esses estados. Variações do corpo ou ideias que 

envolvem essas variações. As segundas se encadeiam com as 

primeiras, variam ao mesmo tempo: podemos adivinhar como é que 

nossos sentimentos, a partir de uma primeira afecção, se encadeiam 

com nossas ideias, de maneira a preencher, a cada instante, todo nosso 

poder de ser afetado. Mas, principalmente, somos sempre levados a 

uma certa condição do modo, que é aquela do homem em particular: 
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as ideias que são dadas a ele primeiramente são afecções passivas, 

ideias inadequadas ou imaginações; os afetos ou sentimentos que 

decorrem daí são, portanto, paixões, sentimentos eles mesmos 

passivos (DELEUZE, 2009, p.149). 

 

Assim, Olinda mais uma vez caracterizada na letra como um território 

simbólico, um abrigo aconchegante, um lar, sendo vivida e “experienciada” e servindo 

de fonte de inspiração para a banda. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=94mQ0xUe44c 

 

2.1.15 O Cariri 

 

 

A faixa nove, “O Cariri”, escrita por Tiné, Gilú, Rapha B, Hugo Gila e Juliano 

Holanda, também remete a essa ideia de um território simbólico. Mais uma vez é 

acionada uma das mais autênticas manifestações culturais da cidade, a Troça 

Carnavalesca Mista O Cariri Olindense, que foi fundada em 15 de fevereiro de 1921. 

Com propriedade, o antropólogo francês Michel Agier aponta que: 

 

[...] o carnaval associa fortemente a criação identitária e a criação 

cultural. [...]. Nesse quadro, todos os elementos que servem de 

matéria-prima à composição, os objetos, os desfiles e os textos 

expostos nos carnavais, podem ser associados, mais perto ou mais 

longe, ao sentido social: é na vida de todos os dias que se inspira o 

conteúdo das obras, o que significa que esse contexto e 

consequentemente esse sentido sejam estritamente locais. [...] Se as 

cidades são cada vez mais a decoração dos antigos carnavais, novos 

ou reanimados, é porque são o lugar onde se encontram todas essas 

informações e relações surgidas de diferentes lugares e diferentes 

temporalidades. (AGIER 2011, p.150). 

 

O Cariri Olindense, troça mais antiga do carnaval de Olinda tem papel de 

destaque, por ser considerado o responsável pelo início “oficial” dos festejos na cidade 

que, na verdade, começam no domingo às quatro horas da manhã. Embora muito desta 

abertura tenha se perdido, O Cariri continua levando às ruas essa tradição, fazendo com 

que ela não se perca. Todos os anos, a saída da agremiação é marcada pela chegada do 

Homem da Meia Noite, que termina seu cortejo, na sede em Guadalupe, entregando à 

chave da cidade a troça. O Cariri também desfila na terça-feira de carnaval, encerrando 

os festejos às 20h, quando faz o percurso inverso, saindo da Praça do Carmo até a sede 

no bairro de Guadalupe. 

https://www.youtube.com/watch?v=94mQ0xUe44c
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 Mais uma vez é acionada uma Olinda afetiva e festiva, demonstrando na letra a 

energia positiva dos foliões na concentração para saída da troça, a multidão fantasiada 

que se reúne na frente da sede, reverenciando de madrugada O Cariri, esperando o 

momento “mágico” do carnaval da cidade que é a entrega da chave à sua troça mais 

antiga, oficializando a abertura do período mais importante da urbe.  

De acordo com Lefebvre (2006), os espaços de representação (dimensão 

simbólica) não se referem aos espaços propriamente, mas a algo mais. Esta dimensão da 

produção do espaço refere-se ao processo de significação que se conecta a um símbolo 

(material). Na representação do espaço, a “ordem” material que aflora na superfície 

pode tornar-se ela mesma um veículo transmitindo significados. Dessa maneira, um 

simbolismo (espacial) se desenvolve expressando e invocando normas, valores e 

experiências sociais. Olinda mais uma vez, na letra da música, funciona como atriz 

principal de um afeto territorial simbólico construído.  

 

Lá vem o cariri, olha ele ai, foi quem chegou 

Lá vem o cariri, Olha ele ai, foi quem chegou 

Chegou para receber 

La la ia la energia, la la ia la multidão, la la ia la fantasia 

 

Chegou para receber 

 La la ia la energia, la la ia la multidão, la la ia la fantasia 

O povo reverencia vendo a alvorada chegar 

O povo reverencia vendo a alvorada chegar 

E a chave da cidade ,e a chave da cidade, e a chave da cidade  

Chegou para receber 

 

La la ia la energia,la la ia la multidão,la la ia la fantasia 

Chegou para receber 

 

La la ia la energia, la la ia la multidão,la la ia la fantasia 

E a chave da cidade, e a chave da cidade, e a chave da cidade  

E a chave da cidade, para abrir o carnaval 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x6CNWOtnY9g 

 

As descrições espaciais musicadas contemplam escolhas. Escolhas daquilo que 

se quer abordar e como abordar e, nesse sentido, não há letra musical com conteúdo 

geográfico que seja neutra ou desprovida de intencionalidade afetiva. As letras 

utilizadas para fazer esse estudo de caso, inclusive, trazem enunciados declaratórios de 

https://www.youtube.com/watch?v=x6CNWOtnY9g


 

65 
 

relações de afetos à territorialidade, trazendo elementos de identificação com Olinda, 

produzindo símbolos derivados da observação e da vivência de eventos marcantes para 

os autores, pois, em determinados momentos, esses autores foram protagonistas de 

determinadas ações e práticas espaciais, em outros foram apenas observadores atentos 

de eventos ocorridos na cidade. 

É perceptível através da análise que as letras compostas pelas bandas da cena 

olindense são criadoras de territorialidades e expressam uma infinidade de ações, em 

escalas espaciais variadas, de cunho social, cultural e político que manifestam signos, 

símbolos e formas de apropriação de recortes espaciais, pois são elementos de 

expressões de grupos com aspirações estéticas, políticas e culturais, aspirações essas de 

expressar através de suas composições o afeto que tem pela urbe.  

A cena olindense, ao retratar sua cidade através das letras, está também falando 

de si: são sentimentos de pertencimento que aí são revelados. Não apenas a cidade é 

vista como um espaço pessoal e uma referência em suas vidas, mas também os aspectos 

subjetivos de suas identificações. São suas lembranças e seus afetos que mais estão 

presentes na descrição do que significa “ser olindense”, expressos através das letras 

produzidas pelas bandas. 

Os discursos revelam os afetos, nessa relação sujeito-espaço-cidade. O espaço é 

percebido como algo pessoal, nas falas, nos discursos, implicando em algo do sujeito. 

Falam da cidade como se falassem de si mesmos: os ganhos, as perdas, as conquistas, as 

melhoras e pioras, o carnaval, as manifestações culturais, suas paisagens, o jeito de ser 

olindense como algo em que não são apenas espectadores, mas autores e atores. Os 

qualificativos escolhidos para ilustrar a relação com sua urbe são sempre adjetivos que 

revelam uma “comunidade territorial imaginada”, demostrando uma percepção 

exacerbada dos encantos da cidade, como se ela fosse idealizada e fruto de seus sonhos 

e desejos. Essas descrições têm as cores dos afetos.  

A cidade de Olinda é descrita como a cidade afetiva, ideal aos olhos da cena 

olindense: são explanadas através das letras suas belezas e mazelas, sua cultura, seu 

cotidiano, a cidade não vista com os “olhos” da realidade, mas sim de um imaginário 

enriquecido pelos sentimentos que ela desperta. A urbe literalmente torna-se um 

“território simbólico afetivo”. 
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3 RETRATANDO A OLINDA MÍTICA 

 

Dos nove álbuns da Banda Eddie, três deles direta ou indiretamente ilustram em 

suas capas a cidade. Além deles há também os três álbuns da Orquestra Contemporânea 

de Olinda e três dos quatros álbuns da Academia da Berlinda, que também fazem alusão 

à Olinda. Desse total cerca de 56,25% apresentam em suas capas alguma referência à 

urbe através de fotografias, ilustrações, trabalhos gráficos. Um percentual bem 

significativo, que demonstra a importância da cidade para a composição estética da 

cena. 

 Neste terceiro capítulo serão analisadas estas capas que remetem ludicamente à 

cidade como fonte inspiradora desse “imaginário afetivo” construído pela cena. 

Seguindo o geógrafo chinês Yi-Fu Tuan, propomos pensar neste capítulo sobre o 

conceito de Topofilia, termo criado por ele como “O elo afetivo entre a pessoa e o lugar 

ou o meio ambiente" (1980, p.107), pensando como o amor pelo lugar manifesta de 

formas e intensidades variadas um laço afetivo entre pessoas e espaços que revelam elos 

entre o ambiente e modos de ver e conceber o mundo.  Yi- Fu Tuan não aborta a 

Topofilia apenas do ponto de vista da percepção, mas também das atitudes e dos valores 

envolvidos nas relações com a cidade ou o meio ambiente. Um dos nossos propósitos 

neste capítulo foi justamente apontar a relação entre imagens e paisagens retratadas a 

partir desse recorte afetivo com a cidade. Então, para além da delimitação mais 

sistemática das relações entre imagens e cidade interessou-nos também encontrar o que 

define a topofilia, este “elo afetivo” nas capas dos álbuns.  

 

O termo topofilia associa sentimento com lugar. Como já examinamos 

a natureza do sentimento, vamos agora examinar o papel do lugar ou 

meio ambiente como produtor de imagens para a topofilia, pois esta é 

mais do que um sentimento difuso, sem nenhuma ligação emocional. 

O fato das imagens serem extraídas do meio ambiente não significa 

que o mesmo as tenha determinado, nem necessitamos acreditar [...] 

que certos meios ambientes possuem o irresistível poder de despertar 

sentimentos topofílicos. O meio ambiente pode não ser a causa direta 

da topofilia, mas fornece o estímulo sensorial que, ao agir como 

imagem percebida, dá forma às nossas alegrias e ideais. Os estímulos 

sensoriais são potencialmente infinitos: aquilo a que decidimos prestar 

atenção (valorizar ou amar) é um acidente do temperamento 

individual, do propósito e das forças culturais que atuam em 

determinada época. (TUAN, 1980, p. 129). 

 

As capas analisadas serão respectivamente Original Olinda Style, Carnaval no 

Inferno e Atiça da Banda Eddie, o álbum homônimo, Olindance e Descompondo o 
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Silêncio da Academia da Berlinda, e também o álbum homônimo, Pra ficar e Bonfim da 

Orquestra Contemporânea de Olinda. O objetivo é demonstrar que, por meio dessas 

capas, Olinda é “reverenciada”, através de suas paisagens, do seu cotidiano, da alusão a 

personagens importantes, seu carnaval, sua arquitetura e logradouros, contribuindo 

assim para o construto desse território simbólico afetivo para a cena. 

 A primeira capa analisada neste capitulo é a do álbum Original Olinda Style, 

álbum esse que foi o primeiro com referenciais sonoros, estéticos e letras com a 

temática Olinda como fonte inspiradora para a produção de sua musicalidade singular 

que remete à cidade. Esse trabalho transcendeu-se e inspirou não só a Banda Eddie, mas 

também outras bandas olindenses que hoje em dia também utilizam desses referenciais. 

 

3.1 Original Olinda Style 

 

O álbum foi produzido de forma independente em 2002, tem 42 minutos e 50 

segundos divididos em 16 faixas. Além do título, “Original Olinda Style”, que já remete 

a cidade, sua capa traz várias referências a esse “território simbólico afetivo”. Em 

entrevista concedida, o vocalista da banda e responsável pelas capas dos álbuns, Fábio 

Trummer 
11

, explica:  

                                                           
11

 Entrevista com Fábio Trummer vocalista da banda, concedida ao autor em 22/01/2020. 
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“A capa do Original Olinda Style é uma foto de Mateus Sá e ela foi 

tirada na Igreja do Carmo ali... aquela igreja que fica em cima do 

monte na entrada de Olinda velha e isso que o menino está 

escorregando é exatamente uma cumbuca daquelas palmeiras 

imperiais que tem ali na área, sacou? Ai foi tirada em Olinda... com 

um guri brincando no gramado, no capinzal do morro... escorregando 

na cumbuca de palmeira imperial” 

 

  De suma importância para a história do país, a Igreja de Nossa Senhora do 

Carmo do antigo Convento de Santo Antônio do Carmo de Olinda, primeiro templo da 

ordem dos carmelitas nas Américas, teve sua construção iniciada por volta de 1580, 

quando a Ordem dos Carmelitas se instalou na cidade.  

Em 1631, durante a invasão holandesa, Olinda foi destruída, a igreja e o 

convento sofreram sérios danos. A partir de 1654, com a expulsão dos invasores, os 

frades voltaram ao convento em ruínas e deram início à sua reconstrução. Todo o 

complexo que envolve a Igreja e a Praça do Carmo é um dos “cartões de visita” para os 

turistas que vão ao sítio histórico conhecer esse patrimônio mundial. É motivo de 

orgulho não só para os olindenses, mas para todos os pernambucanos.  

A capa representa um “cartão de visita” que mostra que Olinda não é apenas 

uma cidade histórica, é sim um território imaginário, um local afetivo, fonte de 

inspiração não apenas sonoras, mas também estética para a banda. 

O “escorregar” improvisado das crianças numa espécie de “cumbuca” que se 

forma entre o caule, o fruto e as folhas da palmeira imperial em um local histórico da 

cidade, que não é percebido pelo “desfoque” do retrato na composição fotográfica, 

remete ao lúdico, ao atemporal, ao tranquilo, ao inspirador, e ao mesmo tempo a uma 

ideia de movimento pela fotografia tirada com a velocidade do obturador da câmera 

baixa que remete ao atual, ao moderno. A aparente “deslocalidade” da foto, apesar de 

ser tirada na igreja do Carmo, entrada do sítio histórico da cidade, não tem nada a ver 

com o “conjunto imagético turístico de Olinda. A capa procura dar um certo dinamismo 

à cena fotografada, como se as crianças estivessem se movimentando,  mesclando o 

lúdico do “brincar” com uma técnica fotográfica que passa a ideia de criatividade 

estética, de atualidade,  sintetizando bem a proposta da banda que é mostrar uma cidade 

jocosa e ao mesmo tempo atual e criativa, que os inspira não só musicalmente, mas 

também esteticamente. A composição fotográfica na capa demonstra o “elo afetivo” 

entre a banda e o lugar, Olinda como palco “inspirador” deste primeiro trabalho que 

trazia como referenciais sonoros e estéticos a própria cidade. O álbum criava assim uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1580
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“identidade estética-musical singular” que também foi seguida por outras bandas e se 

consolidou como uma cena musical, a Original Olinda Style. 

 

Como o lar, o lugar ocupa uma posição central na obra de Tuan. 

Trata-se, seguindo os princípios fenomenológicos referentes à noção 

de mundo vivido, de um centro pleno de valores e aspectos familiares 

indissociáveis, assim como de evocações que permitem à pessoa 

sentir-se em casa (MELLO, 2001, p. 45). 
 

3.2 Carnaval no inferno 

 

 

 

A segunda capa analisada é a do álbum “Carnaval no inferno” gravado também 

de forma independente em 2008, tem 39 minutos e 50 segundos de duração, divididos 

em 11 faixas. Segundo Fábio Trummer a capa é uma ilustração do artista plástico 

Helder Santos inspirada nos carnavais olindenses. 

 A capa traz em sua ilustração um estilo de técnica de pintura popular que remete 

as obras de Bajado
12

, um dos artistas plásticos mais famosos de Olinda. No desenho há 

                                                           
12

 Pintor e cartazista radicado em Olinda, iniciou de forma profissional uma carreira de artista 

plástico, realizando a pintura de fachadas e interiores de bares e outros estabelecimentos. Pintou também 

painéis e murais em centros comerciais e na decoração do carnaval de Olinda. Retratou os grandes clubes 

carnavalescos da cidade como Pitombeira dos Quatro Cantos, Elefante, O Homem da Meia-Noite, 

Vassourinhas, assim como o frevo rasgado na Ribeira, Largo do Amparo, Varadouro e na Praça do 

Carmo, além de desenhar estandartes para agremiações. Um dos últimos foi o da Troça Bicho Maluco 
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uma figura feminina mascarada com os seios expostos, o braço esquerdo erguido e o 

punho cerrado, figura esta junta a outros personagens também fantasiados e com os 

rostos pintados, mas aparentando uma “seriedade” incomum para o carnaval. O punho 

cerrado erguido no ar da mascarada é um símbolo de enfrentamento e resistência, usado 

principalmente por movimentos de esquerda. Foi apropriado por causas diversas em 

diferentes períodos, estampa logos de organizações políticas e está nos gestos de quem 

protesta nas ruas. Os seios expostos da figura mascarada também remete à 

espontaneidade, à festa da carne e à “permissividade” que o carnaval proporciona.  

 Interessante também na ilustração, digno de nota é uma figura, a única não 

fantasiada, que lembra Fábio Trummer, vocalista da banda, com os óculos colorido 

inserido na arte, próximo a uma bandeira com o brasão de Olinda na cor vermelha, cor 

essa associada às lutas dos movimentos sociais. 

 “Carnaval no Inferno” é um título ambíguo, pois alude à festa mais popular de 

uma urbe muito rica culturalmente, festa essa que intrinsecamente é associada à alegria, 

à irreverência, à espontaneidade, às manifestações culturais diversas que ocorrem no 

período carnavalesco da cidade. Ao mesmo tempo, a capa faz alusão à degradação 

humana, a uma cidade pobre, desigual, mostrando pessoas politizadas que utilizam a 

imensa vitrine que é o carnaval olindense para protestar contra a desigualdade social e a 

destruição do meio ambiente e do patrimônio histórico da urbe.  

Em sua composição, a ilustração mostra de forma lúdica, utilizando de 

referenciais carnavalescos, que a festa momesca olindense remete à alegria, mas pode 

também servir como palco de reivindicações por sua enorme visibilidade. A palavra 

carnaval remete a alegria e a palavra inferno remete ao caos e vice-versa. Personagens 

fantasiados, com os rostos pintados, mas ao mesmo tempo sisudos, uma figura 

mascarada com punho erguido, mas ao mesmo tempo seios expostos, o brasão da cidade 

na cor vermelha, o próprio vocalista inserido na ilustração, todos esses referencias 

pintados com um estilo de técnica desenvolvida pelo autor da gravura que remete as 

técnicas de pintura de Bajado, pintor e cartazista que melhor retratou através dos 

quadros e estandartes as agremiações carnavalescas olindenses, trazem, em sua 

composição, inúmeras alusões a Olinda. Alusões essas carregadas de simbolismos e 

significados. A cidade em si servindo como palco, como personagem principal de 

inspiração estética para o trabalho da banda.   

                                                                                                                                                                          
Beleza, criada por Alceu Valença, fato registrado no frevo homônimo do cantor: “Teu estandarte tão raro 

Bajado criou”.  
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3.3 EP Atiça 

 

 

 

Primeira parte do álbum Atiça, o lado “A” saiu em formato de EP lançado em 

janeiro de 2020, tem 19 minutos e 50 segundo divididos em 5 faixas. A banda pretende 

entrar em estúdio para produzir o lado “B”, concluindo assim o álbum e lançá-lo nas 

plataformas digitais e em formato físico (vinil). O título do recente trabalho, Atiça, tem 

a ver com a “instiga” que o carnaval olindense proporciona a quem está pulando nas 

ruas apertadas do sítio histórico junto a milhares de foliões. 

 Em entrevista concedida, Fabio Trummer
13

 explica que: 

 

“A ilustração do Atiça era uma pintura que tinha no Clube 

Vassourinhas de Olinda...e era em outras cores e tal...e a gente tinha 

essa fotografia há tempo, foi uma amiga nossa que se chama Catarina 

Dee Jah que fez a foto, e aí há muitos anos eu tinha essa imagem... eu 

gosto muito dela aí a gente contratou um cara de Recife pra fazer essa 

capa e deu algumas referências”. 

 

Com esse referencial de um dos clubes mais antigos e famosos do carnaval 

olindense a capa foi ilustrada, clube esse que teve uma parte da sua tradicional sede 

demolida por problemas estruturais e passa por dificuldades, pois o mesmo depende do 

                                                           
13

 Entrevista com Fábio Trummer vocalista da banda, concedida ao autor em 22/01/2020. 
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aluguel do espaço para arrecadar recursos finaceiros para desfilar no carnaval e foi 

interditado pela prefeitura para realização de obras estruturais e um isolamento acústico.  

Interessante notar também na composição da imagem a cidade de Olinda 

sombreada em segundo plano e por trás da imagem principal tem o  próprio passista, 

como se a imagem “duplicasse” a energia, o “ferver”, a alegria que o passista transmite 

a quem aprecia sua apresentação. A capa retrata a festa mais popular da cidade e um dos 

símbolos maiores dessa festa que é o passista. Passista esse extraído de uma velha 

fotografia tirada de uma antiga pintura na fachada frontal que não existe mais na sede 

do tradicional Clube Vassourinhas.  

A gravura do álbum mostra Olinda, esse “território afetivo” para a banda em sua 

essência, por trazer de volta uma imagem icônica que está intrinsecamente na memória 

dos olindenses saudosos do sítio histórico que relembram dos antigos carnavais 

vivenciados no Clube Vassourinhas. O passista representa esse saudosismo e ao mesmo 

tempo a alegria de quem executa os passos acrobáticos e frenéticos do frevo habilmente. 

Em segundo plano, a própria cidade sombreada faz alusão ao seu “conjunto imagético 

turístico”. A composicão da capa com o “saltar” do passista com seu traje típico e sua 

sombrinha remete à alegria, como se  “atiçasse” a multidão a pular nas ruas estreitas do 

sítio histórico olindense ao som das orquestras de frevo, contemplando o dançar desses 

hábeis passistas que fazem parte de inúmeras agremiações carnavalescas da cidade 

como o próprio Clube Vassourinhas. Multidão essa “atiçada” com a atmosfera 

momesca, com seu casario colorido, com as suas ladeiras íngremes, sentindo o ambiente 

lúdico e jocoso que a cidade proporciona em períodos carnavalescos. Olinda, mais uma 

vez, com seus referencias simbólicos servindo de inspiração estética e sonora para a 

Banda Eddie. 
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3.4  Academia da Berlinda 

 

 

 

  

O álbum homônino da Academia da Berlinda, primeiro trabalho da banda, foi 

gravado de forma independente em 2007, tem a duração de 45 minutos e 20 segundos 

divididos em 13 faixas.  

A capa traz referências a “outra” Olinda. Não mostra imagens do sítio histórico 

ou do seu carnaval conhecido mundialmente.  A ilustração faz referência à periferia da 

cidade, homenageando os morros e comunidades suburbanas. Nesses locais  

frequentemente são realizados bailes em casas de shows e clubes que tocam desde o 

brega a ritmos latinos. O  dançar “agarradinho” faz parte do cotidiano não só de Olinda, 

mas das periferias da região metropolitana do Recife nas famosas gafieiras e bregas. O 

ato de dançar agarrado não só acontece nos bailes, mas também em bares e festas 

familiares, regado a aguardente, cerveja e boas conversas.  

A estética na ilustração da capa do álbum tem o intuito de mostrar toda Olinda, 

não só o patrimônio cultural da humanidade, mas também a Olinda do povo periférico e 

seu cotidiano, sua forma de diversão nos fins de semana e datas comemorativas. A 

ilustração colorida e boemia remete a essa “Olinda periférica” com suas gafieras que 

tocam brega, salsa, merengue, cumbia, ritmos que fazem parte do cotidiano local, e 

também alude ao próprio repertório da Academia da Berlinda que tem como intuíto 



 

74 
 

mostrar todas as Olindas, uma Olinda  diferente, fora desse “imagético turístico” que o 

carnaval e seu sítio histórico acionam. A capa é a sintese de tudo isso, quer mostrar sua 

cultura periférica, as diversões de suas comunidades e bairros populares, os ritmos 

consumidos nesses locais que não necessariamente são ritmos carnavalescos, e as 

influências ritmicas consumidas nesta “outra Olinda” que são apropriadas e 

ressignificados pela banda. 

O território imaginado é transposto para sua periferia, demonstrando que não só 

o carnaval e seu casario histórico é fonte de inspiração para a banda, mas também a 

cultura suburbana. Olinda como todo, é idealizada pela banda. 

 

3.5 Olindance 

  

 

 

Gravado de forma independente em 2011, “Olindance”, segundo trabalho da 

banda, tem 50 minutos e 44 segundos divididos em 14 faixas. Na capa aparece todo o 

imaginário lúdico do carnaval olindense, retratado através de um desenho, as ruas de 

Olinda no período momesco.  

Numa grande confraternização, foliões mascarados dançam alegremente 

misturados com os personagens mais famosos do carnaval da cidade (Homem da Meia 

Noite e Mulher do Dia), personagens esses que parecem “adquirir” vida e participam da 
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grande festa juntos com a multidão. Neste “dançar” da ilustração as amarras da vida 

cotidiana são “afrouxadas”, casais se acariciam dando uma conotação sexual à alegria 

carnavalesca. Chama a atenção ainda à alusão a uma coreografia épica do filme Pulp 

Fiction (Quentin Tarantino, 1994.) protagonizada numa cena por Uma Thurman e John 

Travolta, que é reproduzida também na arte, como se quisessem misturar as imagens 

que aludem à tradição do carnaval olindense com a cultura pop. Olinda sendo 

representada como um grande salão de dança (“Olindance”) no período mais 

significativo e relevante da cidade, onde se misturam a tradição com a 

contemporaneidade. 

 O desenho também mostra uma ladeira íngreme, marca registrada da cidade, seu 

o casario histórico, seus quintais arborizados, seus coqueirais e um dos monumentos 

mais famosos da cidade que é o farol de Olinda. Vários referenciais imagéticos que 

fazem alusão à urbe e estão no imaginário de seus moradores e turistas aparecem na 

capa do álbum, criando uma cidade “mítica” que é um território simbólico afetivo e 

construto de inspiração para a Academia da Berlinda.  

 

3.6 Descompondo o silêncio 
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O mais recente trabalho da banda, lançado em 2020, tem 35 minutos e 24 

segundos divididos em 10 faixas. O álbum nasceu de uma parceria com o 

Coala.Lab (plataforma de projetos musicais do Coala Festival), foi gravado no Estúdio 

Marini no Rio de Janeiro, sendo o primeiro álbum da Academia da Berlinda gravado 

fora de Pernambuco. Alguns complementos foram feitos no Estúdio Maruim, em 

Olinda. A produção foi do carioca Alexandre Kassin. A masterização ocorreu em Los 

Angeles, nos Estados Unidos, pelo engenheiro de som Robert Carranza. Sua capa é 

assinada por Caio Muratore e José Ferraz, a ilustração traz uma visão colorida e “hi-fi” 

da cidade alta de Olinda.  

Lançado em um momento de radicalismo político, recessão econômica e 

pandemia, o álbum traz alegria, leveza e esperança em dias melhores. A composição 

ilustrativa em sua capa traz em primeiro plano os componentes da banda no sítio 

histórico, com seus casarões coloridos, quintais arborizados, coqueirais, igrejas, seu 

famoso farol, a caixa d’agua do Alto da Sé, o mar e a lua, todos representados na 

imagem, composição esta que faz parte de um imaginário afetivo a respeito da urbe 

como um lugar belo e jocoso, onde as paisagens naturais mesclam-se ao conjunto 

arquitetônico histórico.  

Ao redor dos integrantes da banda na gravura, muitas pessoas, algumas 

fantasiadas de robô, cangaceiro, com máscara de galo, outras se acariciando, todas se 

socializando em total harmonia, aludindo à festa permissiva carnavalesca olindense e a 

um lugar alegre, de intensa circulação de pessoas que se confraternizam, onde ocorrem 

“happy hours”, encontros e desencontros e uma significativa movimentação turística.  

 É interessante notar que, em segundo plano, no fundo da ilustração, do lado 

direito ao longe aparece uma metrópole com uma ponte, edifícios, local esse que 

aparenta ser o Recife, pois se tem uma vista privilegiada da capital pernambucana do 

Alto da Sé, um dos logradouros famosos de Olinda. Essa metrópole monocromática, 

ilustrada de longe em segundo plano na composição da imagem perpassa a ideia, que 

não só o Recife, mas todas as metrópoles estão monocromáticas e passando por 

momentos difíceis com o radicalismo político, a pandemia, a recessão e, ao contrário, 

em primeiro plano, Olinda continua colorida, animada, festiva, a cidade continua leve e 

alegre. Nesta atual conjuntura, onde as pessoas estão mais introvertidas e incertas do 

que está por vir os olindenses vão “descompondo o silêncio” e usufruindo da sua 

cidade, apegando-se de forma afetiva a este “território imaginário” com a esperança de 

que tudo melhore e volte ao normal.  
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3.7 Orquestra Contemporânea de Olinda  

 

 

 

Álbum homônimo gravado também de forma independente em 2008, é o 

primeiro trabalho da Orquestra Contemporânea de Olinda, tem 50 minutos e 44 

segundos divididos em 11 faixas. 

 Na ilustração da capa está um músico de uma orquestra, um dos “pilares” do 

carnaval olindense, pois sem as tradicionais orquestras não existe a festa de momo nas 

ruas do sítio histórico da cidade. Interessante notar no desenho é que o músico toca uma 

tuba, instrumento que emite o som mais grave dos metais. A tuba tem a função de base 

dos instrumentos de sopro, e essa “base” que a gravura passa na capa do trabalho é 

Olinda, suas orquestras e seu carnaval é a inspiração principal da música produzida pela 

banda. 

Uma diversidade de referências a Olinda é transmitida na ilustração do álbum. 

Além da tuba, percebe-se também os olhos fechados e lágrimas caindo da figura que 

representa um músico de uma orquestra, como um “chorar” de emoção. Esse “chorar” 

emotivo alude a todas as sensações que esse território simbólico afetivo dissemina a 

quem tem a oportunidade de participar desse carnaval. Seja pulando como folião ou 

tocando como músico, a alegria é a mesma, emoções como as recordações de carnavais 

passados, de amores efêmeros, da anunciação da saída de um bloco famoso pelo tocar 
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dos clarins de uma orquestra, pelo “empurra-empurra” da multidão nas ruas estreitas e 

ladeiras íngremes, pelas fantasias inusitadas dos foliões, como se essa atmosfera se 

renovasse anualmente e causasse esse “chorar” afetivo que o território simbólico 

proporciona, transposto nas lágrimas do músico. Olinda como “palco” de boas 

lembranças, lembranças essas que são “abastecidas” anualmente por cada círculo 

carnavalesco que se renova e inspira esteticamente a Orquestra Contemporânea de 

Olinda. 

 

3.8 Pra Ficar 

 

 

 

Trabalho produzido em 2012 de forma independente, “Pra Ficar”, segundo 

álbum da Orquestra Contemporânea de Olinda, tem 42 minutos e 16 segundos 

divididos em 12 faixas.  

Interessante notar na arte da capa, é a perspectiva de dentro de uma casa no sítio 

histórico olindense, com uma janela enorme, característica das construções portuguesas 

nos trópicos para circulação do ar nos ambientes domésticos. Dentro da casa, em cima 

de uma pequena mesa, encontra-se um trompete, instrumento de sopro essencial para as 

orquestras de frevo da cidade, todos os objetos (trompete e mesa) iluminados pela luz 

do luar. Pela janela aparece o casario do sítio histórico da cidade com uma lua cheia no 
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céu. O trompete que, junto ao clarim, são os instrumentos que “anunciam” o início da 

apresentação das orquestras de frevo e sua saída pelas ruas do sítio histórico. A 

composição ilustrativa do álbum remete a esse “anúncio”, que é alertar a quem gosta do 

carnaval olindense “pra ficar” na expectativa, pois toda a atmosfera carnavalesca já está 

circulando pelo sítio histórico, adentrando nas casas e sendo contemplada pela luz do 

luar.  

A ilustração também convida aos que não conhecem Olinda a desfrutar de sua 

riqueza arquitetônica e sua hospitalidade, “pra ficar” e deleitar-se com o carnaval e 

desse imaginário coletivo de alegria que a festa momesca proporciona a todos que tem a 

oportunidade de conhecê-la. A urbe mais uma vez serve de palco e inspiração para 

construção musical da Orquestra Contemporânea de Olinda.  

  

3.9 Bomfim 

 

 

 

Gravado em 2015, o álbum “Bomfim” tem 42 minutos e 16 segundos divididos 

em 11 faixas. O álbum traz no título a própria essência do carnaval olindense, pois faz 

referência a um dos logradouros mais famosos da cidade, a Rua do “Bonfim”, no bairro 

do Carmo, onde passam a maioria das agremiações no período momesco.  



 

80 
 

“Bomfim” foi produzido pela própria banda. O design gráfico ficou sob a 

responsabilidade de Sebba Cavalcante, o conceito foi idealizado por Aline Feitosa e as 

fotografias foram de Beto Figueiroa. Os grafismos são de Maria Morena e de Zelão, um 

dos últimos artistas populares da “escola” de Bajado. Zelão morreu em Olinda logo 

após a conclusão desse trabalho em dezembro de 2014.  

A máscara usada pelo menino da capa é de Julião das Máscaras, um dos vários 

artesões de uma família que mantém viva a arte das fantasias carnavalescas com papel 

machê no bairro do Guadalupe, bairro simples, mas de uma imensa efervescência 

cultural que fica nos arredores do sítio histórico, onde foi tirada a foto. 

 No bairro, além do Ponto de Cultura Coco de Umbigada, que promove as 

famosas festas de samba de coco durante o ano todo, no carnaval muitos blocos e troças 

saem do pátio do Guadalupe. Inclusive, o tradicional Desfile dos Bonecos Gigantes de 

Olinda faz sua concentração e começa seu desfile pelas ladeiras da cidade a partir desse 

local, todas as terças-feiras carnavalescas. Também no bairro, num dos lados do pátio, 

fica a sede do “O Cariri Olindense” que foi fundado em 15 de fevereiro de 1921, troça 

carnavalesca mais antiga de Olinda que permanece em atividade e é responsável por 

receber a chave da cidade do Homem da Meia Noite e abrir oficialmente a festa de 

momo olindense. 

Em entrevista
14

 concedida, Gilú Amaral, um dos integrantes da Orquestra 

Contemporânea de Olinda explica como surgiu a ideia sobre a capa do álbum: 

 

“A capa do Bomfim foi na minha casa que fica aqui no bairro de 

Guadalupe. A gente quis apresentar esse bairro tão carnavalesco, tão 

olindense que é o Guadalupe, fugir um pouco dessa Olinda clichê que 

é do caralho, que é linda, mas que a gente quis justamente um bairro 

que é mais do subúrbio... E essa mascara é feita aqui perto de casa,  

feita por seu Julião ,na verdade já falecido.[...] ali ele criou acho que 

pelo mosquito da dengue. [...] tem uma loja da família dele aqui de 

lado da minha casa na Joaquim Nabuco”. 

 

 Na capa do álbum, todas as “Olindas” são representadas, o título faz alusão à 

Rua do Bonfim, localizada no sítio histórico, um dos epicentros do carnaval olindense, 

onde praticamente todas as agremiações carnavalescas da cidade passam quando 

desfilam, ao mesmo tempo mostra um bairro suburbano, pobre, que tem inúmeros 

problemas, mas que é muito rico culturalmente. A máscara do mosquito da dengue 

confeccionada em papel machê mostra os problemas de saúde pública que assolam 

                                                           
14

 Entrevista com Gilú Amaral, membro da Orquestra Contemporânea de Olinda, concedida ao 

autor em 28/01/2020. 
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principalmente os bairros e comunidades mais carentes e, ao mesmo tempo mostra que 

num bairro suburbano a cultura popular resiste e que a arte de fazer máscaras 

carnavalescas está mantida. 

  A casa em tom de verde traz a esperança de dias melhores. O letreiro inspirado 

em Bajado faz referência a um dos pintores populares que melhor registrou o carnaval e 

também homenageia Guadalupe, bairro que fica em torno do sítio histórico e de muita 

tradição na festa mais popular da cidade. A capa mostra que Olinda por inteiro mais 

uma vez é fonte de inspiração para a banda. 

 As capas analisadas neste capítulo trazem enunciados simbólicos de relações de 

afetos à territorialidade, trazendo elementos de identificação com Olinda, mostrando 

através de artes gráficas, desenhos e fotografias do seu carnaval, de suas manifestações 

culturais, de seu cotidiano, do jeito de ser olindense, este “território imaginário afetivo”. 

Exibem a cidade através dessas capas com orgulho e carinho como se quisessem 

reverberar para todos que esse território afetivo é o epicentro de toda cena musical. 

Olinda não é vista com os “olhos da realidade”, mas sim de um imaginário enriquecido 

pelos sentimentos topofílicos que ela desperta e inspira.  Olinda como um todo os 

inspira a produzir uma música contemporânea que pode ser caracterizada como 

descontraída, contestadora e dançante, sedimentando assim uma imagem perceptiva 

recorrente em relação à urbe. 
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4 AS SONORIDADES DA CENA OLINDENSE 

 

Neste quarto capítulo serão analisadas as sonoridades exploradas em 

determinadas canções das bandas Eddie, Academia da Berlinda e Orquestra 

Contemporânea de Olinda, com o intuito de demonstrar que através da “apropriação” 

de gêneros musicais regionais e nacionais fortemente enraizadas no cotidiano da cidade, 

como o frevo, o coco, a lambada, o samba, o forró, a ciranda, o brega, misturados com 

sonoridades globais (rock, reggae, dub, cumbia etc.), essas bandas ajudaram a fomentar 

uma sonoridade singular fortemente identificada com Olinda, sonoridade essa que as 

diferencia e traz para cena um jeito descontraído e lúdico de fazer música que remete ao 

próprio imaginário olindense. 

 

O som é um objeto subjetivo, que está dentro e fora, não pode ser 

tocado diretamente, mas nos toca com uma enorme precisão. As suas 

propriedades ditas dinamogênicas tornam-se, assim demoníacas (o seu 

poder, invasivo e às vezes incontrolável, é envolvente, apaixonante e 

aterrorizante). Entre os objetos físicos, o som é o que mais se presta à 

criação de metafísicas. As mais diferentes concepções do mundo, do 

cosmos, que pensam a harmonia entre o visível e o invisível, entre o 

que se apresenta e o que permanece oculto, se constituem e se 

organizam através da música. Mas se a música é um modelo sobre o 

qual se constituem metafísicas (e, na tradição ocidental, basta lembrar 

o caráter profundamente musical da concepção pitagórica e platônica 

do cosmos) não de ser metáfora e metonímia do mundo físico, 

enquanto universo vibratório onde, a cada novo limiar, a energia se 

mostra de uma outra forma (WISNIK, 1989, p. 26). 

 

 Esse diálogo, entre essas sonoridades perpassa a ideia de colocar Olinda no 

mapa da música contemporânea, música essa que pode ser “apreciada” em qualquer 

lugar do mundo como uma música dançante e jovial (música pop), mas com uma 

identidade olindense, permitindo assim analisar as diferentes expressões das redes 

musicais que se espalham pela cidade e que lidam com o dinamismo dos laços afetivos 

e com as múltiplas alianças construídas em torno dessas sonoridades produzidas pela 

cena que expõe esse sentimento topofílico.  

 

4.1“Eu ia”  

 

Em “Eu ia”, décima faixa do álbum Original Olinda Style, segundo trabalho da 

Banda Eddie, faixa essa com 2 minutos e 43 segundos de duração o ouvinte pode 
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identificar a influência das tradições nordestinas na produção. É possível ouvir o som da 

zabumba, instrumento musical utilizado em vários ritmos tradicionais nordestinos como 

forró, coco, baião, xote, tocada num compasso mais acelerado em ritmo de frevo, 

acompanhado por um ganzá
15

, instrumento de percussão utilizado em vários ritmos 

brasileiros. Na mudança de estrofe da música são acionados uma bateria e um 

contrabaixo com uma “levada” reggae, uma guitarra com uma forte influência do frevo 

baiano, misturados com samplers e efeitos sonoros explorados pelos dub. 

Segundo AD Luna (2019) do programa  Música e Conhecimento, veiculado na 

Rádio Frei Caneca FM do Recife, o frevo é uma das mais fortes influências da Eddie. 

Mas o que muita gente talvez não consiga identificar é a raiz baiana dessa ligação. Fábio 

Trummer conta que os sons das guitarras de bandas como Chiclete com Banana o 

encantavam. Outro grupo que chamava bastante atenção dele era a Turma do Pinguim, 

uma banda de frevo composta de baixo, bateria, guitarra e teclado, que se apresentava 

em cima de um trio elétrico da marca de refrigerante Antarctica.  

 

"Ouvi muito. Em Olinda, eu com 10, 11 anos de idade, ia com meus 

amigos à beira-mar pra curtir trio elétrico. Ficava ao lado dele pra 

sentir o grave. Bum, bum", conta. E complementa: "Quando um cara 

tocava 'Vassourinhas' na guitarra elétrica era o ápice pra mim. Era 

como ir para um show do Queen e a banda tocar Bohemian Rapsody. 

Minha memória musical vem muito desses carnavais".(LUNA
16

 

2019). 

 

A sonoridade produzida na música “Eu Ia” remente a um frevo-canção 

“estilizado”, ou seja, um frevo-canção com acréscimo de efeitos sonoros e instrumentos 

que normalmente não são utilizados nesta subdivisão rítmica do frevo.  

Conforme aponta o Dossiê do frevo do IPHAN: 

 

A instrumentação do frevo-canção é basicamente a mesma do frevo de 

rua. Mas o contexto mais típico é o desempenho de palco ou o estúdio. 

Esse é, dos três tipos, o que tem maior interface com o mundo do 

espetáculo profissional e da indústria fonográfica. Sendo assim, a 

presença dos instrumentos eletrônicos é bem mais típica nessa 

variedade de frevo. E a falta de clarinetes, requinta e tuba serão aqui 

muito menos sentidas. Isso não implica dizer que frevos-canção não 

                                                           
15

 Ganzá ou canzá é um instrumento musical de percussão utilizado no samba e outros ritmos 

brasileiros. O ganzá é classificado como um idiofone executado por agitação. É um tipo de chocalho, 

geralmente feito de um tubo de metal ou plástico em formato cilíndrico, preenchido com areia, grãos de 

cereais ou pequenas contas. 
16

 “É bom sair do epicentro do frevo e observá-lo de fora”. Disponível em:< 

https://revistacontinente.com.br/secoes/entrevista/re-bom-sair-do-epicentro-do-frevo-e-observa-lo-de-

forar. 
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sejam cantados a céu aberto pela multidão no Carnaval. Um frevo-

canção, por exemplo, frequentemente ouvido em tal situação, é o Hino 

da Pitombeira de Olinda (“Olinda! Quero cantara ti, esta canção”, 

etc.). (DOSSIÊ 14 IPHAN FREVO, p. 34). 

 

Percebe-se em “Eu Ia” o intuito de “modernizar” o frevo e inseri-lo como um 

ritmo que possa ser ouvido o ano inteiro e não somente em períodos carnavalescos, as 

sonoridades “exploradas” na música remetendo à essa intenção, que é mostrar que 

Olinda tem uma sonoridade contemporânea, mas facilmente identificada com a cidade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SRklMh_ZMCs 

 

4.2 “Guia de Olinda”  

 

Faixa 14 do álbum Original Olinda Style, “Guia de Olinda” tem 3 minutos e 37 

segundo de duração.  A música começa com uma sonoridade que remete ao som de 

“chiado” dos discos de vinil que, repetido “soa” como palmas. Depois aparece uma 

marcação de um agogô
17

 produzindo uma sonoridade típica do afoxé, o ijexá. Depois, 

um efeito do dub jamaicano junto a uma sonoridade de ciranda marcada por um ganzá e 

uma guitarra de rock. Em seu transcorrer mesclam-se uma batida com sonoridade 

eletrônica, junto com o som do abê
18

, depois misturam-se uma bateria e um contrabaixo 

com a sonoridade reggae, um som de tarol
19

 com marcação de maracatu a um abê. 

Assim essas sonoridades vão se intercalando e a música se encerra como começou, ao 

som do agogô do ritmo ijexá, típico dos cortejos dos afoxés.  

Afoxé é o nome de uma manifestação de matriz africana, cujo ritmo é o ijexá e 

também dá nome ao instrumento utilizado em vários gêneros musicais. O instrumento 

musical afoxé é composto por uma cabaça pequena redonda, recoberta com uma rede de 

bolinhas de plástico semelhante ao abê, mas um pouco menor e com um cabo. O Ijexá é 

um ritmo oriundo da cidade de Ilesa, na Nigéria e foi levado para a Bahia pelo enorme 

contingente de iorubás escravizados no final do século XVII até a metade do século 
                                                           
17

 Instrumento de percussão, é um instrumento musical cujo som é obtido através de: impacto 

(percussão), raspagem ou agitação, com o auxílio de baquetas. 

 
18

Abê e Agbê  é um instrumento musical de percussão criado na África, consiste de 

uma cabaça seca cortada em uma das extremidades e envolta por uma rede de contas.  

 
19

 Caixa, Tarola, Tarol, Caixeta Clara ou, na designação original em inglês, Snare Drum é um 

tipo de tambor bimembranofone composto por um corpo cilíndrico de pequena seção, com duas peles 

fixadas e tensionadas por meio de aros metálicos, uma esteira de metal, constituída por pequenas molas 

de arame colocada em contato com a pele inferior, que vibra através da ressonância produzida sempre que 

a pele superior é percutida, produzindo um som repicado, característico das marchas militares. 

https://www.youtube.com/watch?v=SRklMh_ZMCs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ritmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nig%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iorub%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Percuss%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caba%C3%A7a
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XIX. Trata-se de um dos maiores grupos étnicos do continente africano, que, em sua 

maioria, vive na Nigéria, mas há também importantes comunidades presentes no Benin, 

Gana, Togo e Costa do Marfim. 

O ijexá, no candomblé iorubá (conhecido também como nagô) da Bahia, é 

fortemente empregado nos cultos religiosos, a exemplo dos dedicados aos orixás Ogum 

e Xangô, quando em sua origem é dedicado especialmente a Xangô (as exceções em 

que este toque não se pratica são aqueles dedicados aos orixás de origem jeje: Omulu, 

Oxumaré e Nanã).  

No final do século XIX, o ijexá passou a transcender os rituais do candomblé e 

saiu às ruas de Salvador por meio dos afoxés: o primeiro deles desfilou no ano de 1895. 

Em 1897 outro grupo apresentou-se com o tema "As Cortes de Oxalá" até que em 1922, 

se deu o primeiro afoxé devidamente organizado e integrando o cortejo do carnaval: o 

"Afoxé Papai Folia".  

O ijexá tem por padrão rítmico original a presença de tambores, agogôs, afoxés 

(instrumento) e vozes, com um andamento próprio; além do ritmo em si e do texto no 

idioma iorubá. Ao longo do tempo, entretanto, o ritmo passou por várias mudanças e 

adaptações, incorporou instrumentos comuns na música popular, como violão e guitarra, 

bateria, contrabaixo, pandeiro e até piano, demonstrando a contribuição das 

comunidades negras para a originalidade e diversidade da música brasileira. 

O Afoxé (cortejo afro-brasileiro, ligado a religiões de matriz africana) 

atualmente está presente em vários Estados. Em Olinda eles têm grande representação e 

relevância no carnaval, levando elementos do candomblé à festa carnavalesca, 

misturando o sagrado com o profano como forma de pertencimento e luta contra os 

preconceitos ao som do ritmo ijexá. Anualmente concentram-se na Rua de Nossa 

Senhora do Guadalupe, onde fica localizada a Igreja de Guadalupe e saem em cortejo 

nas quartas-feiras de cinza pelas ruas do sítio histórico da cidade, passando pelas ruas 

do Amparo, Treze de Maio, São Bento, Quinze de Novembro, encerrando no Mercado 

Eufrásio Barbosa, misturando-se às outras manifestações culturais da cidade que se 

recusam a aceitar o fim da festa de momo.  

Este “começar e findar” com o ijexá, ritmo que se confunde com o cortejo e com 

o instrumento (ambos chamados de afoxé), e todas as sonoridades exploradas em “Eu 

Ia” perpassa a ideia de mostrar a pluralidade sonora da cidade e como essas sonoridades 

são importantes para construção dessa identidade “estético-sonora-cultural” proposta 

pela cena.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orix%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ogum
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xang%C3%B4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xang%C3%B4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeje
https://pt.wikipedia.org/wiki/Omulu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxumar%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Afox%C3%A9_(bloco)
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https://www.youtube.com/watch?v=9NcAXrKidzI 

 

4.3 “Aurora dos Novos Tempos” 

  

Quarta faixa do EP Atiça, lançando em janeiro de 2020 e composta por Fábio 

Trummer, “Aurora dos Novos Tempos”, tem 3 minutos e 29 segundos de duração. A 

música começa com um apito e um acorde de instrumentos de pau e corda
20

·. Esse tipo 

de introdução é comum nos frevos de bloco, uma das variantes rítmicas do frevo que é 

mais cadenciado e cantado por um coral feminino.   

Do frevo de bloco, pode-se dizer que também é um frevo de rua, no 

sentido de que seu contexto mais próprio também é a rua. Mas a sua 

instrumentação típica, chamada de conjunto de pau e corda, é 

totalmente distinta da dos outros dois tipos. Ela se baseia em cordas 

dedilhadas ou tocadas com plectro (palheta) para o acompanhamento 

harmônico (sobretudo violões e cavaquinhos), e em sopros do naipe 

das madeiras (sobretudo flautas, clarinetes e saxofones) para solar as 

introduções, contracantos e passagens “obrigadas”. [...] A percussão 

se baseia, como sempre, em surdo, caixa e pandeiros, mas podem ser 

incorporados chocalhos, reco-recos e o que mais estiver disponível. 

Os instrumentos melódicos, aos quais podem se acrescentar 

livremente bandolins e também os outros que estiverem disponíveis, 

geralmente costumam dobrar a melodia cantada. Esse caráter mais 

aberto, ad hoc, do conjunto instrumental de pau e corda é facilitado 

pela quase ausência de polifonia (a não ser ocasionais passagens em 

terças), de divisão em naipes e pelo menor virtuosismo instrumental 

desse tipo de frevo. (DOSSIÊ 14- FREVO IPHAN, 2016. p 35). 

 

 

A introdução acaba com uma batida de surdo com reverberação, efeito sonoro 

muito utilizado no dub jamaicano e inicia-se uma ciranda acompanhada de uma guitarra 

base de rock e um teclado psicodélico que percorre quase toda música que em seu final 

mistura-se a metais que remetem ao frevo de rua com base de ciranda intercalando com 

rock. Mais uma vez, através das sonoridades exploradas em “Aurora dos Novos 

Tempos”, permeia a ideia de explorar essas sonoridades que remetem a esse território 

afetivo e misturá-las com gêneros musicais da cultura pop que também são consumidos 

na cidade e assim criar essa sonoridade buscada pela banda, que é uma sonoridade leve 

e divertida que alude a este “território inspirador”. 

 

                                                           
20

 Orquestra de pau e cordas geralmente é composta por violões, cavaquinhos, banjos, bandolins, 

violinos, além de instrumentos de sopro (como flauta e clarinete) e de percussão (como surdo, caixa e 

pandeiro). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9NcAXrKidzI


 

87 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_A1gACtTjyQ 

 

4.4 "A Gringa" 

 

A Gringa, faixa 06 do álbum Olindance (2007), composição de Tiné e 

Alexandre Urêa, tem 3 minutos e 25 segundos de duração. A música começa com uma 

voz masculina que remete a um guia turístico de Olinda, figura marcante no sítio 

histórico da cidade. Essa voz está se lamentando por um amor não correspondido de 

uma turista, acompanhada por efeitos de eco e sampler misturando-se ao som de um 

pandeiro, um riff de guitarra e um atabaque fazendo uma levada de coco de roda. 

Misturando-se a essa sonoridade inicial aparecem um triângulo com uma pegada de 

forró e um ganzá com uma levada de ciranda. Depois a música transforma-se num 

maracatu com um teclado e em seu trecho final volta à sonoridade do seu início do 

coco. 

Apesar de toda mistura sonora, nota-se uma pegada mais “coquística” nessa 

canção, o coco de roda percorre toda a música numa levada mais cadenciada.  

O coco é uma dança-ritmo da região nordeste  surgiu em engenhos de açúcar da 

antiga Capitania de Pernambuco, com influências dos batuques africanos. Apesar de 

mais frequente no litoral, teria surgido no interior, provavelmente no Quilombo dos 

Palmares, a partir do ritmo em que os cocos eram quebrados para a retirada da amêndoa.  

Oriundo dos batuques africanos, se proliferou em várias vertentes, como coco de 

praia, coco de salão, de rojão, de furada, de quebrada, de embolada, cada um tendo sua 

especificidade.  Olinda é uma das “guardiãs” deste ritmo-dança, e bairros aos arredores 

do seu sítio histórico têm uma ligação íntima com essa manifestação popular. 

 A tradição cultural do coco de umbigada do bairro de Guadalupe vem com a 

zabumba, que tem mais de cem anos, e é feita de macaíba
21

. “Também tem um caixa 

pequeno feito do mesmo material que se faz os elús
22

 e as congas
23

, para dar uma 

                                                           
21

 A macaíba (nome científico Acrocomia aculeata) é uma palmeira que alcança até 25 metros de 

altura e possui espinhos longos e pontiagudos. Ela pode ser encontrada em quase todo o Brasil e por isso 

é também conhecida por outros nomes, como bocaiúva, macaúba, coco-baboso e coco-de-espinho. Os 

frutos são importantes para a fauna nativa, pois alimentam araras, cotias, capivaras, antas e emas. 

 
22

 O “elú” é uma espécie de tamboril, de vários feitios e tambanhos. 

 
23

 É um tambor semelhante ao "atabaque" usado em par ou trio, podendo ser sustentado por 

suportes, caso o instrumentista queira tocar em pé. O instrumento possui um casco cônico ovalado, quase 

como um barril (o que o diferencia do atabaque que tem casco cônico ou cilíndrico). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_A1gACtTjyQ
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ritmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenho_de_a%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_de_Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batuque_(m%C3%BAsica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Africanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tambor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atabaque
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melodia percussiva. O coco de umbigada “se mostra” mais ligado às origens negras, aos 

princípios africanos de ritmo. A percussão é o “carro-chefe” desta variante do coco que 

em Olinda, além do coco de umbigada, é representado pelo coco da Nação Xambá do 

bairro de São Benedito, o único terreiro da Nação Xambá 
24

 nas américas e o primeiro 

quilombo urbano do Brasil. Os cocos da vertente “mais negra” usam instrumentos 

maiores, de madeira mais pesadas e resistentes, que eram usadas para fazer os tambores, 

as zabumbas e demais instrumentos de percussão usados nas origens das manifestações 

africanas. O uso do abê  também é vigente nesses cocos com o ganzá.  

 Já no bairro de Amaro Branco, uma comunidade formada a partir da 

aglomeração de pescadores e ex-escravizados, próxima ao litoral, onde fica localizado o 

farol de Olinda, a tradição “coquista” é disseminada por vários mestres. A 

instrumentalização usada nesse coco praiano é o bombo, a alfaia, o ganzá e o pandeiro, 

a sua forma musical é cantada, com acompanhamento da batida dos pés. No bairro do 

Amaro Branco as sambadas dos cocos fazem parte da comunidade com vários eventos 

realizados durante todo o ano, mas com mais recorrência nas festas juninas e no período 

carnavalesco. 

O coco originalmente se dá em uma roda de dançadores e tocadores, que giram e 

batem palmas. A música começa com o tirador de coco (ou coqueiro), que puxa os 

versos, respondidos em seguida pelo coro. A forma é de estrofe-refrão, em compassos 

2/4 ou 4/4.  

 Sonoridades fortemente enraizadas na cidade de Olinda, que fazem parte da 

cultura africana são exploradas em “A Gringa”, como o coco e o maracatu, misturadas 

com outras sonoridades regionais como o forró, a ciranda. Chama também atenção na 

música é a utilização de instrumentos tipicamente usados em gêneros musicais 

brasileiros como o pandeiro, o ganzá, o triângulo, o atabaque, misturados à sonorização 

eletrificada da guitarra, do baixo com bateria, teclado, efeitos de eco e samplers, criando 

assim uma sonoridade “universal” e ao mesmo tempo olindense, que alude ao próprio 

enredo da canção que gira em torno do amor entre um guia turístico olindense e uma 

“gringa”, ou seja, uma estrangeira. As sonoridades exploradas na canção ao serem 

fundidas, dão forma a uma pluralidade rítmica que é universal e olindense, consumível 

em amplas partes do mundo. Uma sonoridade “Original Olinda Style”. 

                                                           
24

 Nação Xambá é uma tradição religiosa de origem africana, dentre as inúmeras que existem no 

Brasil, tais como Jêje, Ketu, Nagô, Angola, Mina. No Brasil, surgiu em Maceió, Alagoas, tendo como seu 

principal disseminador, o Babalorixá Artur Rosendo Pereira. Na década de 30, Artur Rosendo era um dos 

mais conceituados líderes religiosos do Recife, contemporâneo de outros grandes babalorixás. 
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https://www.youtube.com/watch?v=tBZh3q20Dfs 

 

4.5 “Desmascarada” 

 

Faixa 09 do álbum Nada sem ela (2016), terceiro trabalho da Academia da 

Berlinda, a música “Desmascarada” tem 3 minutos e 18 segundos de duração e foi 

composta por Tiné e Alexandre Urêa. A sonoridade da música basicamente é uma 

ciranda “eletrificada”. Percebe-se em sua introdução uma “levada” rock, composta por 

baixo, bateria, guitarra e teclado, que se misturam a instrumentos como ganzá, 

zabumba, tarol, transformando-se em uma ciranda. No transcorrer da canção, o 

triângulo, instrumento muito comum em ritmos como o baião, forró, xote é introduzido 

na música.  

E em seu final a canção transforma-se numa verdadeira ciranda acompanhada 

por uma sonoridade de guitarra que remete ao brega. 

 A ciranda, sonoridade básica explorada em “Desmascarada”, é um “ritmo-dança” 

típico das praias, que começou a aparecer no litoral norte de Pernambuco. Surgiu 

também, simultaneamente, em áreas do interior da Zona da Mata Norte do Estado. Há 

várias interpretações para a origem da palavra ciranda, mas segundo o musicólogo 

Padre Jaime Diniz (1960), um dos pioneiros no estudo do assunto, vem do vocábulo 

espanhol zaranda, que significa instrumento de peneirar farinha e que seria uma 

evolução da palavra árabe çarand que significa encadear, enlaçar, tecer uma coisa. 

O bombo ou zabumba, mineiro ou ganzá, maracá
25

, caracaxá
26

, a caixa ou tarol 

formam o instrumental mais comum de uma ciranda tradicional, podendo também ser 

utilizados atualmente a cuíca, o pandeiro, a sanfona ou algum instrumentos de sopro 

(saxofone, trompete, trombone). 

A não ser em caso de chuva em que pode se realizar dentro de casa, o 

local de regra da ciranda é o terreiro. É a “ponta de rua” exposta à 

escuridão (...) dado a observar por onde andamos, encimado num 

mastro um único candieiro (ou um “carboreto”) (...) se planta no meio 

do terreiro, se encarrega de iluminar o curioso local destinado às 

danças dos cirandeiros (...) no centro da roda está a figura principal 

“Mestre Cirandeiro” ou simplesmente “Mestre” (...) junto à figura 

                                                           
25

 A maraca, maracá, bapo, maracaxá ou xuatê é um idiofone de agitamento, constituído por uma 

bola, que pode ser de cartão, plástico ou cabaça, contendo sementes secas, grãos, arroz ou areia grossa. 

Dependendo dos materiais usados, podem produzir sons como o de lixar ou o de arranhar, quando 

tocadas. 

 
26

 É um instrumento originado na África, é construído quase sempre de madeira, tocado com 

uma vareta que faz como se fosse uma raspagem, produzindo assim o som. 

https://www.youtube.com/watch?v=tBZh3q20Dfs
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principal encontram-se alguns apreciadores dos cantos e os músicos: 

tocadores de Bombo (ou Zabumba), de Caixa (...) e de Minêro (sic) ou 

Ganzá como é conhecido também (Diniz, 1960, p. 21-23). 

 

No início, os participantes eram em sua maioria trabalhadores rurais, pescadores, 

operários, entre outros, e ela foi associada às camadas populares. 

A ciranda foi categorizada como “uma expressão popular − genuína 

dança do povo” praticada por trabalhadores rurais, pescadores de 

mangue e de mar, operários de construção não especializados e 

biscateiros
 
(Diniz, 1960, p. 15). 

 

 Nas cirandas, todos são aceitos, independente de cor, sexo, posição econômica 

ou qualquer outra coisa. Não há também limite de participantes, podendo sair e entrar 

qualquer um que queira participar da roda. 

Olinda sempre teve tradição nessa manifestação da cultura popular 

pernambucana e no bairro de Sapucaia, subúrbio da cidade, a Ciranda Mimosa era uma 

das mais importantes representantes desta “dança-ritmo”. Criada pelo falecido Mestre 

João Guabiraba, animava os carnavais e os ciclos natalinos por toda região 

metropolitana do Recife. Já o brega, é o gênero musical mais ouvido na 

contemporaneidade em Pernambuco, faz parte do cotidiano de todas as classes sociais 

com suas várias vertentes, ganhou até um dia municipal no Recife comemorado em 14 

de fevereiro, data do nascimento de Reginaldo Rossi. 

A gênese da música brega pernambucana começa a tomar forma ainda na década 

de 1960, como uma espécie de “ramificação” local da Jovem Guarda. Ao longo dos 

anos, o lado mais "romântico” do "iê iê iê" foi sendo intensificado, fazendo o rock 

dialogar com o que ficou conhecido como “música romântica” ou “música cafona”, 

conversando com o bolero e a seresta. Um dos responsáveis por consagrar essa 

“vertente” que resultou no brega pernambucano foi justamente Reginaldo Rossi, ex-

integrante de uma banda chamada The Silver Jets - nome nitidamente inspirado no 

modelo de bandas inglesas e estadunidenses. Ainda aos 22 anos, o cantor emerge na 

cena musical pernambucana como uma espécie de “Roberto Carlos local”, reproduzindo 

esse rock jovial e romântico. 

Segundo o historiador Paulo César Araújo (ARAÚJO, 2005), o termo “brega” 

começou a ser divulgado na imprensa a partir da década de 1980, justamente para 

designar pejorativamente esses artistas românticos que começaram a fazer sucesso na 

esteira da Jovem Guarda. Seria uma música romântica considerada por alguns grupos 

sociais e pessoas como de "baixa qualidade", com composições e formas de cantar que 
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expõem exageros dramáticos e não agradavam a perspectiva de críticos musicais, 

jornalistas e músicos oriundos das classes médias ou dominantes.  

O tipo de música que era “associada” a baixa qualidade, às classes menos 

favorecidas intelectualmente, que surgiu como uma versão “romântica popular” por 

seus “exageros dramáticos”, interpretada por vozes masculinas, deixou de ser um termo 

pejorativo e virou um gênero musical, assistiu à proliferação de diversas bandas cuja 

principal novidade foi à presença também do vocal feminino e incorporou, através dos 

anos novas influências rítmicas que vão desde o forró, a lambada, a cumbia , a salsa, o 

merengue até as batidas eletrônicas do funk, dando origem ao brega-funk. 

Observa-se mais uma vez a intenção de inserir gêneros musicais identificados 

com as festas e grupos populares da cidade, voltados ao carnaval, ao São João, 

misturados a gêneros que fazem parte do seu cotidiano e são consumidos por uma 

parcela significativa da cidade, mesclados a gêneros da cultura pop, ressignificando 

assim esses gêneros e criando uma sonoridade singular que remente a uma música 

jovem olindense. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iG0DzHSxWhI 

 

4.6 “No Caldo” 

 

A música “No caldo”, segunda faixa do álbum Bonfim da Orquestra 

Contemporânea de Olinda, tem 2 minutos e 50 segundos de duração. Em sua introdução 

aparece uma base melódica de guitarra com alfaias fazendo uma levada de coco que, no 

seu transcorrer, se misturam a metais e a um tarol que exploram sonoridades típicas da 

ciranda que se mesclam à batida da alfaia
27

 em ritmo de maracatu, juntamente com o 

baixo e a bateria.  

Maracatu nação (ou maracatu de baque virado) é um ritmo musical, dança e 

ritual de sincretismo religioso com origem em Pernambuco. É formado por um conjunto 

musical percussivo que acompanha um cortejo real. Dentre os componentes básicos do 

                                                           
27

 Alfaia é um instrumento musical da família dos membranofones com volume determinado 

pelo tocador, utilizado principalmente no ritmo do Maracatu, e também usado no Coco e na Ciranda. O 

tocador apresenta em pé e percute a alfaia com duas baquetas, na maioria das vezes em cortejo ou 

procissão. 

https://www.youtube.com/watch?v=iG0DzHSxWhI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ritmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ritual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sincretismo_religioso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
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cortejo estão o porta-estandarte, o rei e a rainha, as damas do paço com as calungas
28

 e 

os batuqueiros. Os grupos apresentam um espetáculo repleto de simbologias e marcado 

pela riqueza estética e pela musicalidade. O momento de maior destaque consiste na 

saída às ruas para desfiles e apresentações no período carnavalesco. 

Os instrumentos são diversos: alfaias, caixas ou taróis, ganzás e abês, esses 

conduzidos por mulheres que vão à frente desses grupos.  

Olinda tem um dos maiores expoentes dessa manifestação afro-brasileira, o 

Maracatu Nação Leão Coroado, fundado em 8 de dezembro de  1863, data que figura 

em seu estandarte, dia em que se comemora as festas de Nossa Senhora da Conceição e 

Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, para os católicos, e dia de Iemanjá, para o culto 

nagô, embora haja a hipótese que ele já existisse em 1852. É um dos mais antigos em 

atividade e patrimônio de Pernambuco desde 2005. Sua atual sede fica localizada no 

bairro de Águas Compridas, subúrbio da cidade.  

Uma miscelânea de instrumentos misturam-se na música, criando um “caldo” 

sonoro singular. Todas as sonoridades exploradas rementem a esse “território 

topofílico” que associa o afeto ao lugar, ritmos fortemente enraizados na cidade como o 

maracatu, o coco, a ciranda são repaginados e se misturam a sonoridades da música pop 

contemporânea pernambucana como o brega, criando uma sonoridade contemporânea 

olindense.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=94mQ0xUe44c 

 

4.7 “Janela”  

 

A faixa doze do álbum Pra Ficar, “Janela”, tem 3 minutos e 32 segundos de 

duração. A sonoridade da canção alude ao ritmo mais famoso do carnaval olindense, o 

frevo. Interessante de nota é a mistura de subdivisões “frevísticas” exploradas pela 

banda apresentada na canção. A sonoridade é uma mistura de um autêntico frevo de rua, 

com um autêntico frevo canção: 

O frevo de rua é o puramente instrumental, tocado e dançado nas ruas 

carnavalescas do Recife e de Olinda. O frevo-canção é uma derivação 

do frevo de rua com adaptação de letra, mínimas diferenças musicais e 

                                                           
28

 A calunga é um elemento sagrado dos Candomblés de Pernambuco, no Brasil. Deu origem e 

passou a ser a figura central nos cortejos. É uma boneca de madeira, ricamente vestida e que simboliza 

uma entidade ou rainha já morta. Sem ela o Maracatu não sai. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Calunga_(boneca)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfaias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/1863
https://www.youtube.com/watch?v=94mQ0xUe44c
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não tão pequenas diferenças de contexto social. (DOSSIÊ 14- FREVO 

IPHAN, 2016. p 32). 
 

E os arranjos são típicos de uma variante do frevo de rua denominada de frevo-

coqueiro, que explora grupos de notas agudas, sobretudo dos trombones e trompetes. O 

nome dado a este subgênero do frevo de rua se relaciona com o desenho na pauta 

musical de notas acima do pentagrama, com a haste para baixo, que lembra um pé de 

coco. A música começa com uma introdução de metais típica de um frevo coqueiro, 

acompanhada das marcações do surdo e do tarol (caixa), misturadas a um tocar de 

pandeiro acelerado que caracteriza o ritmo. Percebe-se também a introdução de 

instrumentos como guitarra, baixo, bateria, que geralmente não estão inseridos nas 

tradicionais orquestras nas ruas, mas já fazem parte das orquestras e bandas que tocam 

em palcos. 

Esse “misturar” de subdivisões “frevísticas” autênticas é uma forma de 

modernizar e colocar o frevo em evidência como um ritmo perene e não simplesmente 

um ritmo sazonal, propondo mostrar esta sonoridade singular fortemente enraizada no 

carnaval olindense o ano todo e por lugares distintos. Os laços afetivos em relação à 

cidade são percebidos justamente por esta valorização desta “estética sonora” que 

remete a Olinda, a esse “território inspirador” para a banda. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CgdL0GKMsJA 

 

4.8 “Rua Bonfim” 

 

Etimologicamente, a palavra "frevo" vem do verbo "ferver", que remete à 

agitação. Há três tipos do gênero pernambucano, subdivididos na década de 1930, a 

partir da popularização do ritmo. O frevo de bloco, que é tocado por conjuntos de pau e 

corda, apresenta uma melodia mais suave, e é composto por um coral feminino; o frevo-

canção que conta com um intérprete à frente e é executado em palcos, com baixo, 

bateria, teclado e guitarra, e às vezes com um pequeno naipe de metais e o frevo de rua, 

que não tem letra, é bastante executado pelas orquestras no Recife e nas ladeiras de 

Olinda. É o mais efervescente de todos. Aquele frevo que não tem poesia e é composto 

para a rua, para a dança, para os passistas. O frevo de rua é subdividido em três 

modalidades: 

https://www.youtube.com/watch?v=CgdL0GKMsJA
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O frevo de rua, por sua vez, costuma ser dividido, por uma convenção 

de origem incerta, mas que goza de ampla aceitação entre arranjadores 

e estudiosos, em: frevo-coqueiro, frevo-ventania e frevo de abafo. O 

primeiro tipo se caracterizaria pela presença de grupos de notas 

agudas, sobretudo dos trompetes. (O nome se relaciona com o 

desenho, na pauta musical, de cachos de notas acima do pentagrama, 

com a haste para baixo, lembrando um coqueiro). O frevo-ventania se 

caracterizaria por sequências ininterruptas de semicolcheias tocadas 

pelos saxofones. Já o frevo de abafo se relacionaria com a situação do 

encontro de duas agremiações durante o Carnaval, quando as 

respectivas orquestras se põem a tocar ao mesmo tempo, uma tentando 

abafar a outra. (DOSSIÊ 14- FREVO IPHAN, 2016. p 32). 

 

“Rua do Bonfim”, composta por Ivan do Espírito Santo, Maestro da Orquestra 

Henrique Dias e componente da Orquestra Contemporânea de Olinda, faixa 10 do 

álbum “Bomfim”, gravado em 2015, é uma música instrumental, tem 2 minutos e 25 

segundos de duração. É um autêntico frevo de rua pernambucano. 

 A música começa com um “rufar” de tarol, típico dos frevos de rua, misturados 

a metais tocados extremamente altos. Percebe-se também a introdução de guitarra, 

baixo e instrumentos como o ganzá e a zambumba, que geralmente não estão inseridos 

nas tradicionais orquestras de frevo. Em sua sonoridade “Rua do Bonfim” é um 

autêntico frevo abafa, misturado a instrumentos incomuns ao gênero. Nessa faixa a 

proposta é mostrar a influência maior da banda que é a própria cidade. Seu ritmo mais 

genuíno que é reverenciado em sua festa mais popular e o subgênero do ritmo mais 

executado nas ruas da cidade, um frevo simples, sem afinação, onde a proposta é tocar 

mais alto e “abafar” a orquestra concorrente e, consequentemente, deixar a multidão em 

estado de êxtase. “Rua do Bonfim” tem como proposta mostrar uma Olinda 

contemporânea e ao mesmo tempo tradicional, fruto maior de inspiração para a banda.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2wuLUgR64M 

 

É perceptível na análise das sonoridades produzidas pelas bandas que a sua 

influência maior é a própria cidade de Olinda. Diferentes expressões das redes musicais 

que se espalham pelo tecido urbano e que lidam com a multiplicidade de informações, 

com o dinamismo dos laços afetivos e com as múltiplas alianças construídas em torno 

da música produzida pela cena giram em torno da cidade. 

 Há um jogo de ida e volta entre imaginário e inspiração na musicalidade da cena 

que remete a essa ideia de “lar e segurança afetiva”, pois Olinda é representada pela 

cena através desta sonoridade singular que mescla as tradições dos ritmos 

https://www.youtube.com/watch?v=m2wuLUgR64M
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pernambucanos fortemente enraizados na urbe (frevo, coco, maracatu, ciranda, brega 

etc.) com ritmos que fazem parte também do cotidiano, que são ouvidos por diferentes 

parcelas da sociedade olindense cotidianamente (rock, dub, reggae, cumbia, lambada 

etc.).  Olinda e todas as suas sonoridades servindo de palco inspirador para a sonoridade 

da Original Olinda Style.   
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CONCLUSÕES  

 

O objetivo desta dissertação foi apresentar uma análise e interpretação da 

produção musical de bandas que compõem uma cena chamada Original Olinda Style e, 

assim, buscar entender melhor como essa produção tece “sentimentos topofílicos” em 

relação a Olinda, promovendo assim a criação de um território afetivo, numa relação na 

qual a cidade inspira as bandas.  

Nas análises, a partir da interpretação das estratégias de agenciamento e 

configuração empregadas pelas bandas da Original Olinda Style, corpus deste trabalho, 

tentou-se mostrar a relação afetiva que a cena tem com a cidade, idealizada como um 

“território simbólico imaginário” e fonte de inspiração. Foi demonstrada, a partir de 

uma contextualização histórica, a relação que os olindenses têm com a cidade, motivo 

de orgulho desses citadinos. Deste modo, o histórico de valorização da urbe funciona 

como um ponto de partida que influencia a cena musical, uma vez que tal traço de 

orgulho já parte do imaginário afetivo coletivo dos olindenses.  

A observação da presença de marcas afetivas particulares da cena, a partir da 

seleção de procedimentos como letras, capas de álbuns e sonoridades revelou o modo 

através do qual, elementos estéticos se integram à musicalidade e consolidam a ideia de 

uma música contemporânea, caracterizada como descontraída e dançante, universal e ao 

mesmo tempo olindense. Esses elementos reforçam a difusão do rótulo Original Olinda 

Style, que condensa uma série de procedimentos materiais e afetivos de valorização da 

cidade. A estratégia particular que compõe o estilo composicional tem como objetivo 

adicional inserir a urbe no cenário da música pop contemporânea e sem rotulações de 

gênero musical.  

As letras que aludem à cidade, que remetem a histórias de amor em seu carnaval, 

logradouros, personalidades, blocos e troças, suas paisagens e seu cotidiano são 

entoadas e arranjadas com sonoridades que mesclam práticas musicais fortemente 

enraizadas na urbe como o frevo, o coco e o maracatu, com elementos da música pop 

nacional e transnacional. Visualmente, as capas dos álbuns estão compostas com 

recorrentes imagens da própria cidade, exibindo suas paisagens, arquitetura e 

personagens típicos do carnaval olindense, o que funciona como um articulador 

importante de afeto pelo lugar. É como se a cidade fornecesse um estímulo sensorial 

que, ao agir como imagem, dá forma às alegrias e ideais.  
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Conforme aponta Spinoza (2009), cada indivíduo possui um grau de potência 

que se define por seu poder de afetar e ser afetado. Peter Pál Pelbart (2008), nos lembra 

qual a intensidade dessa potência ( “o poder do corpo”) e de que afetos o ser humano é 

capaz: “É sempre uma questão de experimentação [...] só o descobriremos ao longo da 

existência. Ao sabor dos encontros” (PELBART, 2008, p. 32). Ou seja, somente quando 

posto em relação, ao interagir com outros corpos e com o meio, é que um corpo sofre 

uma alteração, uma mudança; sua potência de agir aumenta ou diminui; sua capacidade 

de afeto é conhecida. 

 Spinoza, em seu tratado sobre razão e afetividade, amplia a noção de corpo para 

além do organismo funcional, dividido em partes, composto por órgãos e tecidos. Em 

sua concepção, corpo é definido de forma múltipla e complexa “pelo seu potencial de 

reciprocidade ou coparticipação na passagem dos afetos” (GREGG; SEIGWORTH, 

2010, p. 2). Rolnik (2011) enfatiza que:  

 

[...] afetar designa o efeito da ação de um corpo sobre o outro, em seu 

encontro. [E que] os afetos, portanto, não só surgiram entre os corpos 

– vibráteis é claro – como, exatamente por isso, eram fluxos que 

arrastavam cada um desses corpos para outros lugares, inéditos. 

(ROLNIK, 2011, p. 57). 

 

O que perpassa na análise das letras das referidas bandas é a ideia afetiva em 

relação à cidade, essa interação com a urbe, o poder que a mesma tem de afetar. 

Conforme aponta Spinoza, o corpo pode afetar e se afetado. As afecções são esses 

encontros pontuais de um corpo com o outro. Dessas afecções ocorrem os afetos, uma 

experiência vivida, uma transição. Afetos primários como alegria e tristeza mesclam-se 

para contar história de amor, êxtase, saudosismo, melancolia sobre esse território 

simbólico afetivo que os inspiram. 

A partir das capas dos álbuns analisadas nesta dissertação constatamos que a 

cidade é exibida, exposta, apresentada como um local de representatividade para a cena 

e que desperta sentimentos topofílicos, um “elo afetivo” entre a cena e o lugar, o amor 

pela cidade se manifestando de formas e intensidades variadas. Segundo Deleuze 

(2002), o corpo humano é composto de forças e afetos que entram em contato com 

outras forças e afetos e a sua estrutura se define justamente pela “composição da sua 

relação”. Ainda que não conheçamos a nossa potência de agir, é possível dizer que ela 

“é a única forma real, positiva e afirmativa de um poder de ser afetado”. (DELEUZE, 

2002, p. 152). 
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 França (2006) aponta que o trabalho de produção de narrativas acontece 

levando em conta que sujeitos interagem entre si e em determinado contexto. 

Justamente por estarem em relação, os sujeitos do discurso atuam sobre o simbólico, 

reproduzindo ou ressignificando estruturas de sentido. De acordo com a autora, estar em 

relação significa mais do que produzir e receber discursos, estar em relação significa: 

 

[...] a ação de afetar e ser afetado pelo outro através de materiais 

significantes. É produzir/consumir discursos, representações, sentidos 

para e em decorrência do outro (FRANÇA, 2006, p.86). 

 

Através das capas desses álbuns, Olinda como um “corpo”, como um território 

simbólico é ressignificada, é produzida, consumida, representada. O território simbólico 

afetivo é reverenciado.     

Sobre as sonoridades exploradas pelas bandas da cena, nota-se a valorização 

desse território simbólico através de “convenções sonoras” que remetem à urbe. 

Gêneros musicais fortemente enraizados na cultura popular da cidade mesclam-se a 

outros que fazem parte do cotidiano de sua população, gêneros musicais distintos, que 

são consumidos por diferentes parcelas da sociedade, desde o litoral, o sítio histórico 

aos subúrbios. Frevo, coco, samba, maracatu, cavalo marinho, ritmos que animam o 

carnaval da cidade, misturados a ritmos da cultura pop consumidos por distintos 

públicos da cidade (forró, brega, lambada, afrobeat, rock, reggae, dub, cumbia). O afeto 

pelo território é demonstrado através das sonoridades que remetem ao clima 

descontraído e efervescente da cidade, como se essas sonoridades demonstrassem o jeito 

de ser “olindense”, um jeito Original Olinda Style.  

 Num encontro, as relações podem se compor e aumentar sua capacidade de agir. 

Um afeto de alegria acontece quando uma afecção nos leva a potência maior de ser e 

agir no mundo; isso porque encontramos um corpo que combina com o nosso, que 

possui propriedades que se compõem com as nossas. Spinoza denomina isso de bom 

encontro. Os bons encontros são sempre momentos nos quais nos tornamos mais 

próximos do mundo e de nós mesmos, ampliando a nossa capacidade de afetar e ser 

afetado. Olinda proporciona à cena musical “bons encontros”, afetando e sendo afetada. 

Afetada, pois através da Original Olinda Style é exposta, exibida, mostrada. Afetando, 

pois através destas letras, capas e sonoridades são demonstrados os sentimentos de 

carinho, de alegria que a mesma proporciona a cena.  
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Para a cena musical, Olinda não é apenas formada por sua espacialidade 

objetiva; ela é construída pela idealização que permite o surgimento de outros signos, 

revelados pelo que a cidade oferece: sua parte antiga e histórica conservada, com seus 

monumentos, casarios, igrejas, conventos, mosteiros, suas belezas naturais, seu litoral,  

seu carnaval, com suas inúmeras manifestações culturais, tudo isso, misturado com a 

cultura pop circundante em sua contemporaneidade, contribui para a construção desse 

imaginário em torno da cidade. 

A construção desse “território topofílico” pela Original Olinda Style, essa forma 

alternativa que valoriza a relação entre pessoas e o espaço, perpassando pela percepção 

e representação espacial, as culturas e as relações sociais, opera através de uma espécie 

de curto-circuito de elementos que vão e vêm. Sons, letras e imagens narram uma 

Olinda imaginada, que, por sua vez, se constrói, dessa narrativa simbólica. 

Assim, esta dissertação buscou aprofundar a forma através da qual a música 

funciona como agente de demarcação e valorização da cidade de Olinda a partir das três 

bandas discutidas, apontando para a importância da compreensão dos processos de 

produção de sentido na música, para as possibilidades de se abordar uma cena musical a 

partir de uma contextualização histórica, de análises das letras, capas e sonoridades que 

remetem a uma cidade, demostrando que uma cidade pode ser responsável por inúmeras 

sensações afetivas e pode ser a principal fonte de inspiração para uma cena musical.  
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ANEXOS 

 

Lançado nos aplicativos de música no dia 28 de maio de 2021, produzido por 

Fábio Trummer, primeiro álbum da banda Eddie desde Mundo engano (2018), o álbum 

completo Atiça foi gravado no Estúdio Fruta Pão Records, em Olinda (PE), por Homero 

Basílio, tendo sido mixado por JR Tostoi, Leo D. e Buguinha Dub, este também 

responsável pela masterização do disco. É o complemento do EP com o mesmo nome 

lançado em 1° de janeiro de 2020. Conta com as participações especiais de Sofia Freire, 

Isaar, Ganga Barreto e Orquestra Henrique Dias. 

 

 
 

1-Rainha Matamba 

2-Atiça 

3-Preciso Levantar 

4-Amassando Amassa 

5-Apocalíptico 

6-Para Nossos Filhos 

7-Na Veia 

8-Canhão 75 

9-Na Copa dos Edifícios 

10-Aurora dos Novos Tempos 

 


