
 

  
 

 

 

   
    

 

 

Representações regionais em Carlos Gardel 
e Carmen Miranda 

Re gional rep re sen ta tions in Carlos Gardel 
and Carmen Miranda 

Alessander Kerber 

No pre sen te ar ti go, pro po nho uma aná li se das re pre sen ta ções re gi o na is 
pre sen tes nas can ções in ter pre ta das por Car los Gar del e Car men Mi ran da no pe 
río do en tre guer ras, bem como de suas re la ções com as iden ti da des na ci o na is ar 
gen ti na e bra si le i ra.1 

Des de o iní cio da for ma ção do Esta do Na ci o nal, Bra sil e Argen ti na pas 
sa ram por si tu a ções dis tin tas quan to à ar ti cu la ção des te com suas di ver sas re 
giões. No Bra sil, até a dé ca da de 1930, era pos sí vel di vi dir as re pre sen ta ções que 
de fi nem os re gi o na lis mos em dois gru pos: um pri me i ro, for ma do pe las di ver sas 
re giões do es pa ço mais “ci vi li za do” da na ção, ou seja, as regiões próxi mas ao lito 
ral, onde es ta vam as ma i o res ci da des; um se gun do, for ma do pelo in te ri or fra ca-
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men te po vo a do. Tan to em um quan to em ou tro gru po era di fí cil a de fi ni ção de 
uma uni da de na ci o nal. Ama do (1995: 145-152) com pa ra a questão da con quis ta 
do oes te nos Esta dos Uni dos e no Bra sil afir man do que, no prime i ro caso, o mito 
fun da dor da na ci o na li da de está as so ci a do, jus ta men te, à in te gra ção das re giões 
do oes te à na ção. No caso bra si le i ro, porém, este oes te é re pre sen ta do por dois es 
pa ços sim bó li cos: o ser tão e a Ama zô nia. Os dois têm um ca rá ter regi o nal que 
não foi as si mi la do ao dis cur so fun da dor da na ci o na li da de. 

Na Argen ti na, até em tor no de 1870, toda a par te sul ain da não ha via sido 
con quis ta da para a na ção. Isso ocor reu com a ex pe di ção de Roca, a par tir da qual 
se teve que pen sar a in te gra ção desta re gião à na ção. Con for me Sil va, 

en con tra mos, no sé cu lo XIX, na Argen ti na, a ex pe riên
cia da fron te i ra ge ran do o in ver so da tese tur ne ri a na [re fe re-se ao tra ba 
lho de F. J. Tur ner sobre a con quis ta da fronte i ra na his tó ria dos Esta dos 
Uni dos], um mito ne ga ti vo, na li te ra tu ra aca dê mi ca e na cul tu ra po pu 
lar. A frontei ra foi vis ta como um lu gar bru tal, onde pre va le cia a lei do 
mais for te e a jus ti ça só po de ria ser im pos ta de fora atra vés da ação de re 
pre sen tan tes le ga is de ins ti tu i ções se di a das em cen tros ur ba nos dis tan 
tes. Os in te lec tu a is ar gen ti nos, ao in vés de con si de ra rem como Tur ner 
que a fron te i ra re ge ne ra va os cos tu mes car co mi dos da ve lha Eu ro pa, 
achavam que a luz só po de ria vir de lá e que, por tan to, não era o de clí nio 
da in fluência eu ro pe ia que se de via enal te cer, mas sim o seu in cre men to 
(Sil va, 2003: 12).2 

O pro ces so imi gra tó rio, de sen ca de a do es pe ci al men te a par tir do fi nal do 
sé cu lo XIX, tam bém ser viu, con for me Mar ti nez, Etche ga ray e Mo li na ri, para 
apro fun dar a di vi são re gi o nal do país, pois se si tu ou es pe ci al men te nas zo nas ur 
ba nas (in di can do que, di fe ren te men te do caso dos Esta dos Uni dos, a po lí ti ca oli 
gárquica di fi cil men te per mi tiu aos imi gran tes o aces so à ter ra). São inte res san tes 
os apon ta men tos es ta tís ti cos apre sen ta dos pe los au to res: 

(...) ha cia los fina les del si glo XIX, el área ca pi ta li na po
se ía una ma yo ría de po bla ción ex tran je ra (52%), la pro vin cia de Bu e nos 
Ai res un 30%, San ta Fe un 40%, y Entre Ríos, Cór do ba y Men do za, al re 
dor del 20%. Mi en tras que las provin ci as del noro es te ape nas si llega ban 
a un 2 o 3% de ex tran je ros. Una ex cepción era Ju juy con un alto por cen
ta je de ex tran je ros, pero no de ori gen eu ro peo sino bo li vi a no. (Mar ti nez, 
Etche ga ray e Mo li na ri, 2000: 161) 
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No Bra sil, di fe ren te men te da Re pú bli ca Ve lha, que teve o fe de ra lis mo 
como ca rac te rís ti ca, a po lí ti ca que se ins ta lou após a Re vo lu ção de 1930 ten deu 
ao cen tra lis mo e, con se quen te men te, va lo ri zou a iden ti da de na ci o nal em de tri 
men to das re gi o na is. O mo de lo de Esta do au to ri tá rio que co me ça va a se ins ta u 
rar a par tir de então teve uma im por tan te atu a ção, em ní vel cul tu ral, para a cons 
tru ção de uma nova iden ti da de na ci o nal. Ca pe la to, que ana li sa a in fluên cia das 
ide i as fas cis tas nos re gi mes de Var gas e Pe rón, afir ma que elas cir cu la ram pela 
Amé ri ca La ti na en tre as dé ca das de 1930 e 40, in flu in do, es pe ci al men te, em dois 
as pec tos: no de sen vol vi men to do na ci o na lis mo e na emer gên cia do es ta do au to 
ri tá rio que atu ou mais so bre a cul tu ra na ci o nal (Ca pe la to, 1991: 51-63). 

Con si de ra mos as tra je tó ri as mu si ca is de Car men Mi ran da e de Car los 
Gar del como vias pri vi le gi a das para a aná li se das iden ti da des na ci o na is bra si le i 
ra e ar gen ti na. Eles fo ram os can to res po pu la res de ma i or su ces so den tro de seus 
res pec ti vos pa í ses. Além dis so, não se res trin giram ape nas às fron te i ras das na 
ções das qua is se tor na ram re pre sen tan tes, mas ti ve ram, tam bém, gran de su ces 
so in ter na ci o nal, cons tru in do um ima gi ná rio in ter na ci o nal acer ca do Bra sil e da 
Argen ti na. Como gran des ído los po pu la res, di vul ga vam ide i as, símbolos e es te 
reó ti pos, que eram con su mi dos por gran de par te da po pu la ção.3 

Des sa for ma, as fon tes utili za das para esta pes quisa são as can ções gra va 
das por Car men e Gar del, em nú me ro de 281 e 930,4 res pec ti va men te. Como fon 
tes se cun dá ri as, ana li so tam bém os fil mes que con ta ram com a par ti ci pa ção de 
am bos, os qua is dão im por tan tes sub sí di os so bre a ima gem e a per for man ce des 
tes ar tis tas.5 

Qu an to à cro no lo gia des te tra ba lho, é ne ces sá rio le var em con si de ra ção 
que a tra je tó ria ar tís ti ca de Gar del se ini cia apro xi ma da men te uma dé ca da e meia 
an tes da de Car men. Além dis so, a tra je tó ria que será ana li sa da, no caso de Car 
men, esten de-se até meia dé ca da após a morte de Gar del. Esta di fe ren ça de datas 
não im pos si bi li ta, po rém, a com pa ra ção en tre es tes ca sos, le van do-se em con si 
de ra ção a pers pec ti va da his tó ria com pa ra da em sua exi gên cia de si mi li tu des 
pro fun das en tre as so ci e da des en fo ca das, como já afir ma va Bloch (1963: 19), que 
de fi nia como ne ces sá rio, na es co lha de so ci e da des para com pa ra ção, que elas fos 
sem ao mes mo tem po vi zi nhas e con tem po râ ne as, cons tan te men te in flu en ci a 
das umas pe las ou tras, su je i tas em seu de sen vol vi men to, de vi do à sua pro xi mi 
da de e à sua sin cro ni za ção, à ação das mes mas gran des ca u sas, e re mon tan do, ao 
me nos par ci al men te, a uma ori gem co mum.6 

Esta di fe ren ci a ção cro no ló gi ca jus ti fi ca-se tan to pela tra je tó ria ar tís ti ca 
de Gar del e Car men, quan to pelo con tex to his tó ri co es pe cí fi co em que se in se 
rem os dois ar tis tas, ten do em vis ta que hou ve, na Argentina, um desen vol vi 
men to e mas si fi ca ção dos me i os de comu ni ca ção de mas sa um pou co an te ri or ao 
caso bra si le i ro. Hou ve ain da uma di fe ren ça cro no ló gi ca en tre Argen ti na e Bra sil 
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em re la ção ao pro ces so de emer gên cia po lí ti ca de seg men tos so ci a is ex clu í dos, 
po den do ser to ma das, como mar cos nes te pro ces so, a vi tó ria ele i to ral de Hi pó li 
to Yri go yen, em 1916, e da Re vo lu ção de 1930, res pec ti va men te. Essa transfor 
ma ção no Esta do tem in fluên cia so bre as lu tas sim bó li cas no pro ces so de de fi ni 
ção das re pre sen ta ções das iden ti da des na ci o na is. Além dis so, essa de mar ca ção 
cro no ló gi ca, na qual se in se re a tra je tó ria ar tís ti ca ana li sa da de Car men e Gar del, 
en con tra-se den tro do pe río do en tre-guer ras (1918-1939). Hobs bawm (1990: 
159) si tua o pe río do de apo geu dos naci o na lis mos no mun do en tre 1918 e 1950, 
ou seja, jus ta men te en tre o fi nal da Prime i ra Gu er ra Mun di al e o fi nal da Se gun 
da, perío do den tro do qual está com pre en di do este tra ba lho. Esse pe río do en glo 
ba a traje tó ria de Car men e Gar del den tro de seus res pectivos países. 

Para este es tu do, ba se ei-me, es pe ci al men te, nos con ce i tos de re pre sen ta 
ção e iden ti da des na ci o na is e re gi o na is, como pro põe Char ti er (1990:17) ao afir 
mar que as lu tas de re pre sen ta ções têm tan ta im por tân cia quan to as lu tas eco nô 
mi cas para compre en der os me ca nis mos pelos quais um gru po se pro põe a impor 
sua concepção de mundo e seu domínio. 

Uma iden ti da de7 se ex pres sa, jus ta men te, atra vés de re pre sen ta ções que 
de fi nem a ide ia e o sen ti men to de per ten cer a um grupo. Assim, ela é, ao mes mo 
tem po, sen ti men to e ide ia, é sen ti da e pen sa da como for mu la ção de uma ima gem 
de si mes mo, ou seja, como au torre pre sen ta ção. Essa cons ciên cia de si atra vés de 
re pre sen ta ções im põe li mi tes às prá ti cas so ci a is. Estes li mi tes se dão em torno 
das fronteiras entre um grupo e outro. 

Uma iden ti da de na ci o nal se for ma atra vés de um sen ti men to e ide ia de 
per ten ci men to a uma na ção. Ado ta mos a de fi ni ção de Ander son (1989: 14-16), 
que a de fi ne como uma co mu ni da de po lí ti ca ima gi na da como li mi ta da e so be ra 
na. Esta co mu ni da de ima gi na da se iden ti fi ca a par tir de uma sé rie de sím bo los. 
Se gun do Thi es se (2001/2002: 8-9), exis te uma “check list”, um códi go de sím bo 
los in ter na ci o na is, que de fi ne o que to das as na ções de vem ter, como: uma histó 
ria es ta be le cen do a con ti nu i da de da na ção; uma sé rie de he róis mo de los dos va 
lo res na ci o na is; uma lín gua; mo nu men tos cul tu ra is; um fol clo re; lu ga res me 
mo rá ve is e uma pa i sa gem tí pi ca; uma men ta li da de par ti cu lar; iden ti fi ca ções pi 
to res cas – cos tu mes, es pe ci a li da des cu li ná ri as ou ani mal em ble má ti co. Estes 
sím bo los não são ape nas uma lis ta su per fi ci al de ador nos, mas são tam bém es 
sen ci a is para a au torrepresentação das pessoas que se identificam com a nação. 

O con tex to em es tu do apre sen ta os me i os de co mu ni ca ção de mas sa 
como um ele men to fun da men tal na cons tru ção de iden ti da des. Esses me i os têm 
uma gran de im por tân cia, no sen ti do de di fun dir mas si va men te di ver sas re pre
sen ta ções. As lu tas sim bó li cas em tor no da cons tru ção da iden ti da de na ci o nal 
dos dois pa í ses ti ve ram os me i os de co mu ni ca ção de mas sa, emer gentes no Bra sil 
e na Argentina exatamente nesse período, como espaço privilegiado. 

Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 22, n. 44, p. 377-397, julho-dezembro de 2009. 380 



  
 

 

 
 

 

 
  

   

 
 

  
 

 
  

 
  

 
   

 

  
   

 
    

  

 

 

                                 

Representações regionais em Carlos Gardel e Carmen Miranda 

No Bra sil, as prime i ras ex pe riênci as com rá dio da tam de 1922, e a sua 
mas si fi ca ção se ini cia na dé ca da de 1930, jus ta men te o pe río do var guis ta, en 
quan to, na Argen ti na, essa mas si fi ca ção se deu an te ri or men te, as so ci a da ao po 
der de con su mo da so ci e da de ar gen ti na. Con for me Ha us sen, 

Na Argen ti na (...) a in dús tria de equi pa men tos ra di o fô 
ni cos de sen vol veu-se mais ve loz men te que a brasi le i ra, bem como o 
con tex to so cioeconô mi co e cul tu ral era di ver so. (...) No fi nal da dé ca da 
de 20, ha via no Bra sil 19 emis so ras em fun ci o na men to en quan to que na 
Argen ti na, um país com um nú me ro bem me nor de ha bi tan tes e com 
uma ex ten são ter ri to ri al in fe ri or à bra si le i ra, 36 emis so ras já es ta vam 
ins ta la das. E não era só no nú me ro que se es ta be le cia a di fe ren ça: esta 
ocor ria tam bém na pu bli ci da de, na tec no lo gia e no conteúdo. 

Enquan to no Bra sil a pro gra ma ção de cu nho edu ca ti vo 
e cul tu ral per ma ne ceu por mais tem po, com as emis so ras sen do cons ti-
tu í das como ra di o clu bes ou rádio-so ci e da des, na Argen ti na a in fluên cia 
da publici da de co me çou bem mais cedo. (...) já em de zem bro de 1922 
sur gia a pri me i ra emis so ra co mer ci al, a “LOX Rá dio Cul tu ra”, de Bu e 
nos Aires. (Ha us sen, 2001: 25) 

Enquan to, na Argen ti na, a rá dio co mer ci al já exis tia na dé ca da de 1920, 
no Bra sil, a re gu la men ta ção para a pro pa gan da veio ape nas com a épo ca de Var 
gas, em 1932. Fo ram jus ta men te os anos 1930 que as sis tiram, no Brasil, à emer 
gên cia des te novo meio de co mu ni ca ção de mas sa. 

Ao lado do rá dio, o gra mo fo ne au xi li ou na di fu são e mas si fi ca ção da mú 
si ca. Car men e Gar del tam bém fo ram os pri me i ros ma i o res ven de do res de dis cos 
do Bra sil e da Argen tina. Como os apa re lhos de rá dio, os gra mo fo nes che ga ram 
ini ci al men te às ca sas das eli tes e, no de cor rer da dé ca da de 1930, pas sa ram por 
um pro ces so de re la ti va mas si fi ca ção, ape sar de nun ca te rem che ga do aos ní ve is 
de ven das do rá dio. 

O de sen vol vi men to do rá dio foi fun da men tal na cons tru ção des sa nova 
iden ti da de, ten do sido uti li za do lar ga men te pelo Esta do para esse fim. O po ten 
ci al des se meio é afir ma do na can ção “Can to res de rá dio”, mar cha de Alber to Ri
be i ro, Jo sué de Bar ros e La mar ti ne Babo, in ter pre ta da por Car men e Au ro ra Mi 
ran da (sua irmã), em 1936, numa es tro fe que ex pres sa mu i to bem sua influência. 

Nós somos as can to ras do rá dio 
Nos sas can ções cru zan do o es pa ço azul 
Vão re u nin do num gran de abra ço 
Co ra ções de nor te a sul 
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O po der des se meio de co mu ni ca ção está as so ci a do à gran de dis tân cia 
que po de ria al can çar num mes mo ins tan te. Isto ia ao en con tro da ne ces si da de da 
po lí ti ca ge tu lis ta de unir, si mul ta ne a men te, “co ra ções de nor te a sul”, ou seja, 
unir a na ção, fa zen do com que a pró pria voz de Var gas e a de can to res, como Car 
men Mi ran da, fos sem ouvi das por to das as re giões do Brasil. 

Encon tram-se nas mú si cas e ima gem de Car men e Gar del vá ri os sig nos 
que re pre sen tam o Rio de Ja ne i ro e Bu e nos Ai res. Um ele men to im por tan te des 
ta repre sen ta ção era o uso da gíria. Enquan to Gar del uti li za va, tanto nas le tras de 
suas mú si cas como, mes mo, em sua fala, o lun far do, a gí ria por te nha, Car men es 
ban ja va gí ri as que ha via apren di do em sua in fân cia e pri me i ra ju ven tu de no 
bairro da Lapa, o bairro boêmio do Rio de Janeiro no qual ela residiu. 

Con tu do, ape sar dessa iden ti fi ca ção com am bas as ci da des, Car men e 
Gar del bus ca ram re pre sen ta ções de ou tras iden ti da des re gi o na is na cons tru ção 
de suas ima gens. Mais es pe ci fi ca men te, Car men fi cou con sa gra da como ba i a na, 
en quan to Gar del, em gran de me di da, utilizou a ima gem do “ga u cho”, li ga da ao 
in te ri or ar gen ti no. Eles se uti li za ram de vestimen tas con si de ra das tí pi cas dessas 
re giões (Gar del em seu iní cio de car re i ra e em al gu mas apre sen ta ções, prin ci pal 
men te na Eu ro pa e, Car men, a par tir de 1938). Esta es co lha de am bos os ar tis tas 
tam bém está as so ci a da ao pro ces so de ne go ci a ção so bre a iden ti da de na ci o nal 
exis ten te na épo ca e, além de ha ver iden ti da des re gi o na is en vol vi das nela, ha via 
tam bém ques tões de de fi ni ção da na ção en tre eli tes e seg men tos po pu la res, de tal 
modo que tan to o “ga u cho” quan to a ba i a na, ven den do suas co mi das tí pi cas, re 
pre sen tam iden ti da des po pu la res de suas res pec ti vas regiões. 

Faço, po rém, uma dis tin ção en tre os ca sos de am bos os ar tis tas. A ima 
gem de Car men Mi ran da que fi cou con sa gra da foi, es pe ci fi ca men te, a de ba i a na. 
Gar del, ape sar de ser lem bra do tam bém como “gaucho”, tem, ain da mais mar 
can te, sua ima gem uti li zan do smoking ou ou tras rou pas que re pre sen tam as 
iden ti da des de eli te ar gen ti na, es pe ci al men te de Bu e nos Ai res. Tam bém, di fe 
ren te men te do caso de Car men, Gar del, na Argentina, tor nou-se um con sen so 
qua se que ab so lu to em ter mos de ado ra ção e le gi ti mi da de como re pre sen tan te 
na ci o nal. Isso, em gran de medi da, deve-se ao fato de ele apresen tar, em sua ves ti
men ta, repre sen ta ções ora popu la res, ora de elite, ora do interior argentino (mais 
associado à região pampeana), ora da grande cidade. 

A vi tó ria sim bó li ca das re pre sen ta ções da Ba hia, atra vés de Car men 
Mi ran da, deu-se a par tir de 1938, num mo men to for te men te in flu en ci a do 
pela aver são es ta tal à fi gu ra do ma lan dro, re pre sen tan te do Rio de Ja ne i ro. 
Nes se ano, foi gra va do “O que é que a ba i a na tem”, um sam ba ba i a no típi co de 
Do ri val Caym mi, que, além de com po si tor, tam bém aju dou Car men a mon tar 
seu fi gu ri no de ba i a na e par ti ci pou da gra va ção da mú si ca para o fil me Ba na 
na da Ter ra: 
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Fi gu ra 1
A ima gem de ba i a na cons tru í da por Car men em 1938 (Bar san te, 1983: 10)

CM: O que é que a ba i a na tem?
Coro: O que é que a ba i a na tem?
CM: Tem tor so de seda, tem (tem)
Tem brin co de ouro, tem (tem)
Cor ren te de ouro tem (tem)
Tem pano da Cos ta, tem (tem)
Tem bata ren da da, tem (tem)
Pul se i ra de ouro tem (tem)
Tem saia en go ma da, tem (tem)
Tem san dá lia en fe i ta da, tem (tem)
E tem gra ça como nin guém
Coro: O que é que a ba i a na tem?
CM: Como ela re que bra bem
(...)
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É cer to que o po der sim bó li co de Car men in flu iu na le gi ti ma ção da ba i a 
na como sím bo lo na ci o nal. Con tu do, exis tem ou tros ele men tos que tam bém de 
ram le gi ti mi da de à ba i a na. Em pri me i ro lu gar, te mos de le var em con ta que foi 
em ter ras do atu al es ta do da Ba hia que os pri me i ros por tu gue ses che ga ram ao 
Bra sil, e que Sal va dor foi, du ran te gran de par te do pe río do co lo ni al, ca pi tal. Nes 
te sen ti do, a Ba hia já fa zia par te do ima gi ná rio de am plos seg men tos da po pu la 
ção bra si le i ra dos anos 1930 como o lo cal da ori gem do Bra sil, o “mito fun da dor”
(Cha ui, 2000) da na ci o na li da de. A data da chega da de Pe dro Álva res Ca bral a ter 
ras que, nos anos 1930, per ten ci am ao es ta do da Ba hia se tor na ra fe ri a do na ci o nal 
e, con se quen te men te, re pre sen ta ção mu i to di fun di da como mar co ini ci al da na 
ci o na li da de brasileira. 

Além des ses ele men tos, pre sen tes no dis cur so his tó ri co e lar ga men te di 
fun di dos en tre am plos seg men tos da po pu la ção, ha via, den tro da com po si ção 
ur ba na do pró prio Rio de Ja ne i ro, um im por tan te ele men to le gi ti ma dor dos sím 
bo los da Ba hia como re pre sen tan tes do na ci o nal. Como ana li sa Vel lo so (1990), 
hou ve, es pe ci al men te du ran te a Re pú bli ca Ve lha, uma gran de mi gra ção de ba i a 
nos para essa ci da de. Ba i a nos que che ga ram ao Rio de Ja ne i ro pu de ram man ter 
vários elementos de sua cultura, por exemplo, nas casas das famosas “tias 
baianas”. 

Des sa for ma, já ha via uma cer ta re cep ti vi da de, en tre se to res da ca pi tal 
do país, à le gi ti ma ção de sím bo los ba i a nos como na ci o na is. Assim, se po de ria 
afir mar que a le gi ti ma ção des ses sím bo los es te ve in ti ma men te as so ci a da ao aval 
re ce bi do no Rio de Ja ne i ro. Além dis so, essa “vi tó ria” sim bó li ca da ba i a na tam 
bém teve in fluên cia da in dús tria cul tu ral nor te-ame ri ca na, que es co lheu a ima 
gem da ba i a na de Car men como sím bo lo do Bra sil quan do ela foi para os Estados 
Unidos, como analisa Garcia (2004). 

Pelo lado da po lí ti ca, es pe ci al men te quan to à va lo ri za ção do tra ba lho 
pro pos ta pelo Esta do du ran te o go ver no Var gas, po de ría mos fa zer mais uma in 
fe rên cia so bre a fi gu ra da ba i a na como re pre sen tan te do na ci o nal. Ao con trá rio 
do ma lan dro, a ba i a na não re pre sen ta um mundo à margem do trabalho regular. 

A ima gem de ba i a na cons tru í da por Car men não foi, con tu do, uma có pia 
fiel das ba i a nas que ven di am co mi das em Sal va dor. Ela se le ci o nou al guns 
elemen tos dos trajes dessas ba i a nas e acres cen tou ou tros, como ana li sa re mos 
mais tar de. Foi algo mu i to chocan te para a épo ca: uma can to ra que sem pre ha via 
se ves ti do den tro das ten dên ci as da moda ur ba na do Rio de Ja ne i ro, nesse mo 
men to, cons tru iu um fi gu ri no to tal men te dis tin to. Mais im pres si o nan te ain da 
foi o re sul ta do dis so. Se gun do a bió gra fa Gil-Mon te ro, após a es treia de Ba na na 
da Ter ra, gran de par te dos que par tici pa vam dos des fi les de car na val nas ruas do 
Rio usa vam uma ba i a na – não bem o clás si co tra je ba i a no, mas a nova ver são de 
Mi ran da. Em ou tras pa la vras, a ima gem trans mi ti da foi aco lhi da pe los re cep to 
res, ten do a re pre sen ta ção atin gi do seus objetivos. 
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Como ana li sei em ar ti go in ti tu la do “Car men Mi ran da en tre re pre sen ta 
ções da iden ti da de na ci o nal e de iden ti da des re gi o na is” (Ker ber, 2005), a fi gu ra 
da ba i a na tam bém vai ao en con tro da ques tão ét ni ca da mis ci ge na ção, es pe ci al 
men te en tre a ne gra e a bran ca que, nela, se fundem har mo ni o sa men te, como 
pro pu nha Gil ber to Frey re. O pano da Costa, que lem bra va a he ran ça afri ca na, o 
Bon fim, que lem bra va o Can dom blé, logo após o ro sá rio de ouro, que lem bra va a 
Igre ja Cató li ca. Enfim, a ba i a na se ria a re pre sen ta ção que me lhor ex pres sa ria 
esta for ma de sín te se do Bra sil. E, im por tan te, uma sín te se harmônica, que 
representava as camadas populares brasileiras em convívio pacífico com as 
elites. 

Con tu do, não po de mos es que cer que a fi gu ra da ba i a na apre sen ta da por 
Car men Mi ran da não era idên ti ca à ori gi nal da Ba hia, mas uma mon ta gem em 
que ela uniu o seu gos to para rou pas com a ori en ta ção dada por Do ri val Caymmi. 
Assim, Car men fez uma sé rie de al te ra ções na figu ra da ba i a na (ver fi gu ra 1): fios 
de con tas no pes co ço, o es tô ma go nu, mu i tos “ba lan gan dãs”, o uso de mu i tas co 
res vis to sas, e um turbante com duas cestinhas cheias de frutas. 

Fa zen do uma le i tu ra dessa ima gem, po de mos as so ciá-la com a ques tão 
das iden ti da des re gi o na is. O co lo ri do, as so ci a do às nos sas be le zas na tu ra is, e as 
ces ti nhas de fru tas na ca be ça re me tem à pu jan ça da na tu re za bra si le i ra. Cha uí 
iden ti fi ca “a sa gra ção da na tu re za” como um dos ele men tos do mito fun da dor da 
iden ti da de na ci o nal bra si le i ra. Este ele men to tem sua cons tru ção já nas pri me i 
ras nar ra ti vas pro du zi das pe los eu ro pe us so bre as ter ras ame ri canas. Car men pa 
re ce se li gar a esse mito fun da dor. Sua ima gem de ba i a na é mar ca da pelo exa ge ro 
de cores que cul mi nam com a fa mo sa ces ta de fru tos na ca be ça. Qu a se que po de 
ría mos as so ciá-la à ima gem do “pa ra í so ter res tre” com sua “ve ge ta ção lu xu ri an te 
e bela”. 

A ba i a na, como o pró prio nome des ta fi gu ra diz, não de i xou de ser um 
sím bo lo re gi o nal, mas as al te ra ções fe i tas pela can to ra de ram a ela a pos si bi li
da de de, além dis so, tam bém ser na ci o nal. É evi den te que o ci ne ma nor
te-ame ri ca no dos anos 1940 foi res pon sá vel pela con sa gra ção, es pe ci al men te 
para a pos te ri da de, da ima gem de ba i a na cri a da por Car men. Con tu do, as re 
pre sen ta ções pre ci sam ter re cep ti vi da de para se le gi ti ma rem, e esta re cep ti vi 
da de pode ser ex pli ca da, pelo me nos em par te, den tro do con tex to do Bra sil 
dos anos 1930. 

No caso de Gar del, tal como no de Car men, a ima gem utili za da de “ga u 
cho” vi nha ao en con tro tan to da ne ces si da de de afir ma ção de seg men tos po pu la
res quan to da mis tu ra de ele men tos sim bó li cos que po de ri am ser to ma dos como 
uma sín te se na ci o nal. Car men não era ba i a na, não ven dia aca ra jé, nem era ne gra, 
mas a as si mi la ção des tes ele men tos, e de ou tros cri a dos pela pró pria can to ra, 
apre sen ta vam-se como uma ver são da iden ti da de na ci o nal. 
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Car los Gar del tam bém ti nha esse proje to de ser ar gentino. No fil me Ro sas 
de Oto ño, gra va do por Gar del em 1930 e di ri gi do por Edu ar do Mo re ra, por exem 
plo, o can tor tem uma atitu de que pa re ce ser um “pres tar con tas”, para seu pú bli co, 
de sua atu a ção in ter na ci o nal. Ao ser cum pri men ta do e per gun ta do como está, res 
pon de, olhan do para a câ me ra, ou seja, para o pú bli co: “Como si em pre Her ma no: 
dis pu es to a de fen der nu es tra len gua, nu es tros cos tum bres y nu es tras can ci o nes 
(...)”. O in ter lo cu tor ain da en fa tiza que ele está fa zendo o pos sí vel para que “nos sas 
can ções” se jam co nhe ci das no mun do in te i ro. 

Essa ati tu de de Gar del in di ca que ha via, em seu caso, tal qual no de Car 
men, uma in ten ci o na li da de em se mos trar para o pú bli co como re pre sen tan te na 
ci o nal. Para tan to, ele mis tu rou sua tra je tó ria pes so al8 e mu si cal, que tra zia ele 
men tos sim bó li cos dos gru pos po pu la res e de eli te de Bu e nos Aires, com a imagem 
que re pre sen ta va os gru pos po pu la res do in te ri or da Argen ti na: o “ga u cho”. Em 
di ver sas de suas can ções, Gar del des cre ve o “ga u cho” em seu es pa ço, na pa i sa gem 
ide a li za da do cam po que com põe o “mito fun da dor” da iden ti da de na ci o nal ar 
gen ti na, como no tan go “¿Pa’ que más?” de José Ce glie, com le tra de Ati lio Sup pa 
ro, gra va do em 1926, ou na can ção “De mi tier ra”, de Pe dro Numa Cór do ba, Fran 
cis co Lo za no e Edu ar do Ma nel la, gra va do por Gar del em 1921: 

En la pam pa de mi ti er ra, bel las flo res y pra de ras,
de un aroma y her mo su ra sin igual
mi ran chi to allá le ja no, nido de toda mi raza,
lo que el ti em po su re cu er do bor ra rá.
En el pu en te de jun quil los que atra vi e sa el man so ar ro yo
cu an tas veces me he pa ra do para oír el mur mul lo de las aguas,
el cantar de los trope ros y de chinas y pa i sa nos sonre ir...

Con for me Archet ti (2003), a Argen ti na, sob o im pac to de uma maci ça 
imi gra ção eu ro pe ia, pre ci sou re con fi gu rar sua iden ti da de na ci o nal. Nes se con
tex to, as tra di ções e ves ti men tas “ga u chas” cons ti tu í ram ele men tos-cha ve de 
um re vi ves ci men to na ci o na lis ta. O au tor ana li sa a ves ti men ta “ga u cha” em sua 
re la ção com a iden ti da de na ci o nal ar gen ti na. Num mo men to em que a Argen 
ti na era to ma da por uma imi gra ção em mas sa e em que se im pu nha uma di ver 
si da de cul tu ral vas ta, a ima gem an ti ga do “ga u cho” se apre sen ta va como um re 
fú gio e, mes mo, uma sa í da para se pen sar a ima gem do ar gen ti no. A ima gem do 
“ga u cho”, ori un da dos gru pos po pu la res do in te ri or, e o es ti lo mu si cal tan go, 
ori un do dos gru pos po pu la res da ci da de mas ace i tos tam bém pe las eli tes des de 
seu su ces so no ex te ri or, mis tu ra ram-se nas pri me i ras dé ca das do sé cu lo XX 
para re pre sen tar a Argen ti na como um todo. 

Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 22, n. 44, p. 377-397, julho-dezembro de 2009. 386 



  

  
   

 
    

 
 

 

  

                                 

Representações regionais em Carlos Gardel e Carmen Miranda 

Fi gu ra 2
Gar del no fil me El día que me qui e ras, de 1935 (Barsky e Barsky, 2004)

Ape sar de não apresen tar uma quan ti da de de ador nos em seu figu ri no 
como fa zia Car men, tam bém exis te uma com po si ção nas rou pas de Gar del que 
pode ser ana li sa da em sua re la ção com as iden ti da des re gi o na is e na ci o nal. 
Pode-se afir mar que, mes mo ele tam bém ten do uma cer ta diver si da de em seu fi
gu ri no, há duas imagens que se consa gra ram: a do “ga u cho” e a do ho mem sofis 
ti ca do de Bu e nos Ai res. 

A ima gem, do fil me El día que me qui e ras, de 1935, re tra ta o “ga u cho”.9 

Con tu do, há uma sé rie de elemen tos que lem bram o homem sofis tica do de Bu e 
nos Aires. Per ce ba a di fe ren ça en tre seu cha péu e o dos ou tros in te gran tes da 
ima gem. O cha péu usado por Gar del não é o tra di ci o nal, mas é o cos mo po li ta 
men te pre sen te, nos anos 1930, nas ruas de gran des cida des, como Pa ris, Nova 
Ior que e... Buenos Aires. 

Tam bém, per ce be-se que o len ço amarra do no pesco ço, peça tí pi ca da in 
du men tá ria do “ga u cho”, di fe ren te men te dos ou tros dois “ga u chos” da ima gem, 
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está amar ra do para o lado. Se não hou ves se esses dois ou tros “ga u chos” com len 
ço no pes co ço, quem vi su a li zas se essa ima gem pro va vel men te fi ca ria em dú vi da 
se tra ta va-se de um len ço “ga u cho” ou de um ca che col, co mu men te usa do por 
ho mens so fis ti ca dos de vá ri os pa í ses de cli ma frio. 

Nes te sen ti do, po der-se-ia afir mar que, tal como Car men Mi ran da, Car 
los Gar del cons tru iu uma ima gem mis tu ran do ele men tos de dis tin tas iden ti da 
des com o in tu i to de tor nar-se a sín te se delas. Em re la ção às iden tida des re gio
nais, Car men, ao ten tar cons tru ir uma sín te se so bre o Bra sil, mis tu ra sím bo los 
que re pre sen tam a iden ti da de re gi o nal da Ba hia com ou tros, que re pre sen tam o 
Rio de Ja ne i ro, con ten do, ain da, ele men tos de ca rá ter não-re gi o nal. Gar del, por 
sua vez, faz a sín te se da antiga opo si ção en tre a cida de de Bu e nos Aires, re pre sen 
ta da pela moda e os pa drões euro pe us, e o cam po, re pre sen ta do pelo “ga u cho”, a 
sín te se en tre a “ci vi li za ção e a barbárie”. 

Na cons tru ção so ci al de sig ni fi ca do para uma de ter mi na da gra va ção, a 
le tra da mú si ca é in dis so ciá vel da imagem do seu in tér pre te. No caso das letras 
das can ções in ter pre ta das por Car men e Gar del, pa re ce que elas vêm com ple 
men tar sua ima gem, apon tan do, tam bém, para ele men tos mais es pe cí fi cos que a 
ima gem em si não apre sen ta. 

Exis te, como vi mos, um con fli to re gi o nal na cons tru ção das na ções bra 
si le i ra e ar gen ti na, e, con se quen te men te, iden ti da des re gi o na is es tão pre sen tes 
nas lu tas sim bó li cas que en vol vem a ne go ci a ção das iden ti da des na ci o na is. Essa 
ne go ci a ção tam bém se ex pres sa nas le tras das can ções in ter pre ta das por Car men 
e Gar del. Ape sar de as si mi la rem ele men tos sim bó li cos de al gu mas re giões es pe
cí fi cas, tan to Car men quanto Gardel tomam o cuidado de não se colocar em 
oposição a outras regiões. 

Tam bém é ten dên cia ge ral, tan to de Carmen quan to de Gar del, ten ta rem 
a cons tru ção de uma iden ti da de na ci o nal que seja com pos ta por uma har mô ni ca 
com bi na ção en tre as di ver sas re giões. Esta ten dên cia se ex pres sa mais ain da no 
fi nal dos anos 1930, pro va vel men te por in fluên cia das ide ias fas cis tas. Exis te, 
nesse mo men to, uma pres são po lí ti ca ma i or para evi tar qua is quer opo si ções 
iden ti tá ri as in ter nas à na ção, mo bi li zan do as ener gi as em prol des ta iden ti da de 
úni ca. Por exem plo, já em ple no auge da cen su ra po lí tica do DIP (De par ta men to 
de Impren sa e Propaganda), em 1940, Carmen gravou “Recenseamento”, de 
Assis Valente, em que canta: 

(...) Obe di en te, sou a tudo o que é de lei 
Fi quei logo sos se ga da e fa lei en tão 
O meu mo re no é bra si le i ro, é fu zi le i ro 
E é quem sai com a ban de i ra do seu ba ta lhão 
A nos sa casa não tem nada de gran de za 
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Mas vi ve mos na po bre za sem de ver tos tão 
Tem um pan de i ro, tem cu í ca e um tam borim 
Um reco-reco, um ca va quinho e um vi o lão 

Fi quei pen san do e co me cei a des cre ver 
Tudo, tudo de va lor que meu Bra sil me deu 
Um céu azul, um Pão-de-Açú car sem fa re lo 
Um pano ver de-ama re lo 
Tudo isso é meu 
Tem fe ri a do que pra mim vale for tu na 
A Re ti ra da de La gu na vale um ca be dal 
Tem Per nam bu co, tem São Pa u lo e tem Ba hia 
Um con jun to de har mo nia que não tem ri val 

A le tra des se sam ba re me te ao dis cur so ofi ci al, que ten ta va res trin gir as 
rivali da des re gi o na is, pen san do essas identi da des como um “conjun to de har
mo nia”. Con for me Pa ra nhos, ape sar do in ter ven ci o nis mo e da cen su ra es ta tal, 
hou ve es pa ço para que ou tras ver sões so bre a na ção bra si le i ra fos sem cons tru í-
das, dri blan do a cen su ra mes mo em seu auge, a par tir de 1940, o que mos tra a di 
ver si da de de agen tes envol vi dos na ne go ci a ção so bre essa iden ti da de. Como ele 
afir ma: 

Sem pre ten der ne gar a ade são es pon tâ nea, for ça da ou 
in te res sa da de mu i tos com po si to res po pu la res à can ti le na es ta do-no vis 
ta, o que se per ce be, em de ze nas de re gis tros fo no grá fi cos do pe río do, é 
que, ape sar dos pe sa res, o coro dos di fe ren tes ja ma is dei xou de se ma ni 
fes tar, de modo mais ou me nos su til, con for me as cir cuns tân ci as. (Pa ra 
nhos, 2002: 91) 

Esta can ção nos mos tra que, mes mo não sen do ide ia con sen su al, uma 
moça po bre da épo ca sa bia que se pro pu nham as repre sen ta ções de diver sas re 
giona li da des como har mo ni ca men te uni das para com por a na ção e afir mava isso 
para o “agen te re cen se a dor”, com o pro vá vel in tu i to de di zer o que ele queria ou 
vir, já que ele es ta va es mi u çan do sua vida, o que foi “um hor ror”. É nes se sentido 
que Per nam bu co, São Pa u lo e Ba hia são apresen ta dos por ela ao agente não em 
di ver gên cia com o Bra sil, mas em ple na har mo nia com ele. E es tes três es ta dos 
não fo ram es co lhi dos ale a to ri a men te para serem ci ta dos. Eles re pre sen tam ex 
tre mos da di fe ren ça cul tu ral en tre as re gi o na li da des brasileiras. 

Essa ide ia de har mo nia, que uni ria as diver sas re giões do país, como pro 
pu nha-se no Esta do Novo, é re pre sen ta da, fre quen te men te, nas mú si cas in ter -
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pre ta das por Car men no final da dé ca da de 1930. É o caso de “Diz que tem”, sam 
ba-ba tu que de Vi cen te Pa i va e Ani bal Cruz, tam bém gra va do em 1940. Esta can 
ção pa re ce-nos me nos irô ni ca, ao apre sen tar esta união har mô ni ca das di ver sas 
re gi o na li da des, conforme era de interesse do Estado Novo: 

Can tei em São Pa u lo, can tei no Pará 
To mei chi mar rão e comi va ta pá 
Eu sou bra si le i ra, meu it re ve la 
Que mi nha ban de i ra é ver de e ama re la 

Te mos, nes sa can ção, no va men te, uma re la ção ín ti ma en tre São Pa u lo, 
Pará, Rio Gran de do Sul (re pre sen ta do pelo chi mar rão), Ba hia (re pre sen ta da 
pelo va ta pá) e a na ção brasi le i ra. Dá-se a ide ia de que a união de to das as cul tu ras 
re gi o na is é ne ces sá ria para a cons tru ção da cul tu ra na ci o nal, e de que a na ci o na li 
da de não ex clui ne nhu ma re gi o na li da de, colocando-se em primeiro plano em 
relação a elas. 

No caso das can ções in ter pre ta das por Gar del, está pre sen te em vá ri as 
de las a ide ia da mo bi li da de do cam po para a cida de e da cida de para o cam po. O 
“ga u cho” vai do cam po para a cida de, onde emer ge jun to ao tan go. Num ca mi 
nho opos to, o “ga u cho” sen te sa u da de do cam po e re tor na a ele. 

Nes te sen ti do, atra vés da fi gu ra do “ga u cho” e de sua mo bi li da de, 
unem-se, tam bém har mo ni o sa men te, ape sar de que com so fri men to, como não 
po de ria de i xar de ser no caso do tan go ar gentino, es sas duas re giões. Gar del traz 
essas ques tões tam bém nas le tras de suas mú si cas, como é o caso da canção “A la 
luz del can dil”, tango de Car los Vi cen te Ge ro ni Flo res e Ju lio Na var ri ne, gra va 
do em 1927: 

¿Me da su per mi so, se ñor co mi sa rio? 
Dis cul pe si ven go tan mal en tra zao 
yo soy fo ras te ro y he ca i do al Ro sa rio 
tra yendo en los tien tos un guen en tripao 
Aca so us ted pi en se que soy un ma tre ro 
yo soy ga u cho hon ra do a car ta ca bal 
no soy un bor ra cho ni soy un cu a tre ro 
(…) 

Já no fi nal de sua car re i ra, em 1935, tal qual em sua ima gem, no tan go 
“Arra bal amar go”, de Gar del e Alfre do Le Pera, pare ce que se mis tu ra o cam po 
aos su búr bi os de Bu e nos Ai res, as duas re giões pe las qua is o “ga u cho” cir cu la ria. 
Ao uti li zar a ex pres são “Rin con ci to ar ra ba le ro”, Gar del pa rece criar uma iden ti-
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da de en tre esses dois es pa ços: o “rin con ci to”, as so ci a do ao es pa ço do cam po, e o 
“ar ra ba le ro”, as so ci a do ao es pa ço dos ar ra bal des, dos su búr bi os. Tam bém em 
“Le ja na ti er ra mia”, can ção com pos ta por Gar del e Le Pera, gravada em 1935, o 
can tor fala dessa saudade de seu espaço tido como de origem: 

Le ja na ti er ra mia 
bajo tu ci e lo, bajo tu ci e lo 
qui e ro mo rir me un día 
con tu con su e lo, con tu con su e lo (…) 

A an do ri nha (go lon dri na) é uma re pre sen ta ção da mo bi li da de e, mais 
do que isso, do gran de es pa ço de cir cu la ção. Esta re pre sen ta ção é uti li za da no 
tan go “Go lon dri nas”, de Car los Gar del e Alfre do Le Pera, para iden tifi car a 
alma “cri olla”, que é er ran te e “vi a je ra”. Atra vés da an do ri nha, as di fe ren tes 
iden ti da des re gi o na is po dem se fun dir, for man do a Argen ti na. 

Ou tra ima gem uti li za da por Gar del para es ta be le cer a li ga ção en tre as di 
fe ren tes re giões é a do pas sa ri nho. No tan go “Pa ja ri to”, de Dan te A. Linye ra e 
Fran cis co Ba u tis ta Rímo li, grava do por Gar del em 24 de abril de 1930, apresen 
ta-se uma li ga ção mais for te ain da en tre a ima gem do passarinho e a integração 
nacional: 

¡Pa ja ri to! Que al ro dar al com pás del gri to
¡“Pren sa”, “Argen ti na!, “Na ción”!,
vas cor tan do las ace ras,
y fla me an do las ban de ras
de tu pro pia per di ción.
¡Pa ja ri to! No ol vi des que con el gri to
¡“Pren sa”, “Argen ti na!, “Na ción”!
Por las ur ba nas ar te ri as,
vas cantan do tus mi se ri as de gor rión (…)

Per ce be-se que a ima gem do pas sa ri nho se mis tu ra com os gritos de 
“Pren sa”, “Argen ti na” e “Na ción”, qua se es ta be le cen do o pas sa ri nho (tal vez, 
me tá fo ra dos me i os de trans por te, do des lo car-se fa cil men te por di ver sas re 
giões) e a im pren sa (o des lo car das in for ma ções), como ele men tos fun da men ta is 
na cons tru ção da na ção ar gen ti na. 

Ou tro ele men to im por tan te a sa li en tar so bre Gar del é a men ção de di 
ver sas re giões em suas can ções. É o caso, por exem plo, de Men do za, re tra ta da na 
can ção “Cla ve les men do ci nos”, zam ba de Alfre do Pela ia, gra va da em 1924. Tam 
bém é o caso da pro vín cia de Entre Rios, re tra ta da em “La en trer ri a na”, val sa de 
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Alfre do Eu se bio Gob bi, gra va da por Gar del em 21 de ju nho de 1927 e, ain da, fa 
zen do re fe rên cia a Tu cu mán, na zam ba “Tu cu ma na” de Alfre do Na var ri ne e 
Enri que Del fi nom, gra va da em 1924. Há, tam bém, a refe rên cia a Cór do ba, na 
zam ba “Cordo be si ta”, de Ce le do nio Flo res e Sa mu el Cas tri o ta, gra va da em 1925. 

A ex pli ca ção para essas gra va ções de Gar del pa re ce ser mu i to ób via: ele 
pre ci sa va se di re ci o nar ao seu pú bli co das di ver sas re giões ar gen ti nas e aten der 
este con su mi dor. Sen do vis to como por te nho, a forma de fa zer isso era fa lar 
dessas vá ri as re giões (as sim como ha via fa la do de di ver sas etnias) de forma 
elogiosa e harmoniosa. 

Con tu do, ape sar de po der ha ver har mo nia en tre as di fe ren tes re giões, 
uma na ção não pode ser ape nas o so ma tó rio de vá ri as re gi o na li da des. Ela ne ces 
si ta de sím bo los uni tá ri os que se so bre po nham aos re gi o na is e que re pre sen tem a 
na ção em todas as suas regiões, jus tifi can do a união dos vá ri os es ta dos. Na bus ca 
de uma uni da de na ci o nal, ao mes mo tem po que se ace i ta vam as iden ti da des re 
gionais, era ne ces sá rio en contrar sím bo los unos, os qua is ser vis sem para toda a 
na ção. Des ta for ma, a es co lha do “ga u cho” como re pre sen tan te na ci o nal e sua 
cir cu la ção por di ver sas re giões, ou mes mo a uti li za ção da re pre sen ta ção da an do 
ri nha po dem ser identificadas como formas de, no caso argentino, construir uma 
unidade entre diversas identidades regionais. 

No caso bra si le i ro, a cen tra li za ção po lí ti ca se deu no Rio de Ja ne i ro, sen 
do ló gico que essa re gião ti ves se cer ta pre fe rên cia na de fi ni ção de sím bo los 
nacio na is. A par tir da Re pú bli ca, houve uma ação po lí tica que bus cou apa gar da 
pa i sa gem ur ba na tudo o que lembra va o “atra so” do Império, tor nan do o Rio a 
ci da de-sím bo lo da mo der ni za ção do Bra sil, ao mes mo tem po em que era, pela 
pró pria con di ção de ca pi tal, ci da de-sím bo lo da na ci o na li da de.10 Con tu do, re 
pre sen ta ções de ou tras re giões apre sen tam-se, nas can ções in ter pre ta das por 
Car men Mi ran da, como har mo ni ca men te com bi na das na com po si ção da iden ti 
da de na ci o nal, ha ven do um en fo que es pe ci al, quan ti ta ti va e qua li ta ti va men te, 
em re la ção à Bahia. 

Notas 

1. Em mi nha tese de dou to ra do, de fen di da 
na Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de 
do Sul e in ti tu la da Re pre sen ta ções das 
iden ti da des na ci o na is ar gen ti na e bra si le i ra 
nas can ções in ter pre ta das por Car los Gar del e 
Car men Mi ran da (1917-1940) (Ker ber, 
2007), ana li so es sas re pre sen ta ções das 

iden ti da des na ci o na is pre sen tes nas mú 
si cas, ima gens e per for man ces dos ar tis tas. 
Nes te ar ti go, pro po nho ana li sar as iden ti 
da des re gi o na is e sua re la ção com a iden 
ti da de na ci o nal, em am bos os pa í ses, a par 
tir do mes mo cor pus do cu men tal, numa 
pers pec ti va com pa ra da. Nes se sen ti do, 
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ar ti cu lo ques tões ori un das de mi nha tese 
com o pro je to de pes qui sa que re a li zo na 
UFRGS in ti tu la do “Re pre sen ta ções mu si - 
ca is e mí dia so no ra na cons tru ção de iden 
ti da des li ga das ao es pa ço ge o grá fi co: a na 
ção, a re gião, a ci da de”, fi nan ci a da pelo 
CNPq atra vés do edital 14/2008. 

2. Entre es ses in te lec tu a is que cons tru í ram 
uma vi são ne ga ti va do in te ri or da Ar
gen ti na, um dos mais im por tan tes foi Do
min gos Fa us ti no Sar mi en to (pre si den te 
en tre 1868 e 1874). Seu li vro clás si co – 
Fa cun do: ci vi li za ção e bar bá rie – foi es cri to 
em 1845, enal te cendo as virtu des da região 
ci vi li za da – a ci da de ou, em suma, Bu e nos 
Ai res – exa ta men te no mo men to do go 
ver no Ro sas e como críti ca fer re nha a ele. 
A ima gem do “ga u cho”, re pre sen ta ção do 
es pa ço ru ral ar gen ti no que foi mu i to 
uti li za da por Gar del, é ex tre ma men te 
ne ga ti va nesta obra. Ele é vis to como 
pre gui ço so, ser vi dor do poder dos chefes 
locais e, ainda, como nômade, um entrave 
para o progresso da civilização. 

3. Du ran te toda a dé ca da de 1930, Car men 
foi a ma i or ven de do ra de dis cos do Bra sil, 
su pe ran do de lon ge os ou tros can to res 
con si de ra dos de su ces so na épo ca. Além 
dis so, mais re cen te men te, fo ca li zan do a 
car re i ra de Car men a par tir da re vis ta O 
Cru ze i ro, Gar cia (1999: 72) cons ta ta que a 
can to ra já era iden ti fi ca da, du ran te os anos 
30, como as so ci a da à iden ti da de na ci o nal, 
sen do cha ma da de “can to ra do it ver de-
ama re lo”. Nes te sen ti do, vá ri as re por ta 
gens a vin cu la vam ao ca rá ter na ci o nal. No 
caso de Gar del, Pe lu so e Vis con ti, em seu 
li vro so bre a re per cus são do can tor na 
im pren sa mun di al, in di cam, tam bém, tal 
as so ci a ção. Por exem plo, o Anu a rio Te a tral 
Argen ti no de 1924 anunci a va: “Es el dúo de 
can tos na ci o na les más po pu lar de la Re
pú bli ca Argen ti na. Ellos cul ti van con fi 
de li dad e ini mi ta ble gus to, todo el can 
ci o ne ro tí pi co por te ño y folk lo ris ta ar gen 
ti no”. O “dúo” referido é a parceria esta
belecida, desde 1911, de Gardel com o 

cantor José Razzano (Peluso e Visconti, 
1998: 39). 

4. A bus ca pe las mú si cas in ter pre ta das por 
Car men já foi fe i ta du ran te a re a li za ção de 
mi nha dis ser ta ção de mes tra do. Nes te ar 
ti go, uti li zo as trans cri ções das le tras das 
mú si cas pre sen tes no tra ba lho de Car do so 
Jú ni or (1978), o mais com ple to como con 
jun to de in for ma ções so bre a pro du ção ar 
tís ti ca da canto ra. No caso de Gar del, uti 
li zo a gra fia das trans cri ções fe i tas em sua 
Com pi la ción poé ti ca, pu bli ca da em 3 vo 
lu mes no ano de 2003 pela edi to ra Cor
ri gi dor. 

5. Ne ces sá rio men ci o nar que Car men e 
Gar del atu a ram es sen ci al men te em fil mes 
mu si ca is cujo mo men to fun da men tal se 
dava exa ta men te nos mo men tos em que 
in ter pre ta vam uma can ção. Car men atu ou 
nos fil mes A voz do Car na val (1933), di 
ri gi do por Adhe mar Gon za ga e Hum ber to 
Ma u ro (Ci né dia); Alô, alô, Bra sil (1935), 
di ri gi do por Wal la ce Dow ney, João de 
Bar ro e Alber to Ri be i ro (Wal dow-Ci né 
dia); Estu dan tes (1935), di ri gi do por 
Wal la ce Dow ney (Wal dow-Ci né dia); Alô, 
alô, Car na val (1936), di ri gi do por 
Adhe mar Gon za ga (Wal dow-Ci né dia); 
Ba na na da ter ra (1938), di ri gi do por 
Wal la ce Dow ney (So no fil mes), e Down 
Argen ti ne Way (1940), di ri gi do por Irving 
Cum mings (Fox). Contu do, alguns dos fil 
mes mais an ti gos que conta ram com sua 
par ti ci pa ção não exis tem mais. Gar del 
atu ou, em 1930, em dez cur tas, em cada um 
dos qua is can ta um nú me ro de seu 
re per tó rio: Año ran zas; Can ce ro; Enfun dá la 
man do li na; Mano a mano; El car re te ro; 
Pa dri no pe la do; Rosa de oto ño; Ten go mi e do; 
Vi e jo smo king; Yira, Yira. Tam bém atu ou 
em Lu ces de Bu e nos Ai res (1931), di ri gi do 
por Adel qui Mil lar (Pa ra mount); Es
pe ra me (1932), di ri gi do por Luis Gas ni er 
(Pa ra mount); La casa es se ria (1932), 
di ri gi do por Ja que lux (Pa ra mount); 
Me lo día de ar ra bal (1933), di ri gi do por 
Luis Gas ni er (Pa ra mount); Cu es ta Aba jo 
(1934), di ri gi do por Luis Gas ni er 
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(Pa ra mount); El tan go en Bro ad way (1934), 
di ri gi do por Luis Gas ni er (Pa ra mount); 
The big bro ad cast of 1935 (1935), di ri gi do 
por Nor man Ta u rog e The o do re Reed (Pa 
ra mount); En día que me qui e ras (1935), 
di ri gi do por John Re i nhardt (Pa ra mount), 
e Tango Bar (1935), dirigido por John 
Reinhardt (Paramount). 

6. Des ta for ma, como propõem Car do so e 
Pé rez Brig nol li, a his tó ria com pa ra da con 
sis te em bus car se me lhan ças e di fe ren ças 
que apre sen tam duas sé ri es de na tu re za 
aná lo ga, to ma das de me i os so ci a is dis 
tin tos, aten tan do para a pos si bi li da de de 
er ros, como co me ter ana cro nis mos, exa 
ge rar as vir tu des do mé to do com pa ra ti vo, 
cu jas fi na li da des não in clu em a ilu são 
meta-his tó ri ca de uma “re ce i ta”, ou de um 
pe que no nú me ro de ele men tos ou fa to res 
que per mi tam “de ci frar” o con jun to do de - 
vir humano e confundir comparação com 
justaposição (Cardoso e Pérez Brignolli, 
1990: 413-415). 

7. Ao ana li sar a cons tru ção de iden ti da des, 
Char ti er apon ta para as pers pec ti vas que a 
his tó ria cul tu ral trou xe a esta ques tão, di 
fe ren ci a das de duas vi sões exis ten tes an 
te ri or men te: uma que as via como re sul 
ta do de im po si ções de re pre sen ta ções e 
re sis tên ci as con tra es tas, ou tra que as via 
como exi bi ção de uma uni da de cons tru í da 
a par tir de um gru po. O au tor afir ma que 
“tra ba lhan do so bre as lu tas de re pre 
sen ta ções, cujo ob je ti vo é a or de na ção da 
pró pria es tru tu ra so ci al, a his tó ria cul tu ral 
afas ta-se sem dú vi da de uma de pen dên cia 
de ma si a do es tri ta em re la ção a uma his 
tó ria so ci al fa da da ape nas ao es tu do das lu 
tas eco nô mi cas, mas tam bém faz re tor no 
útil sobre o so ci al, já que de di ca atenção às 
es tra té gi as sim bó li cas que de ter mi nam 
po si ções e relações e que constroem, para 
cada classe, grupo ou meio, um ‘ser-per
cebido’ constitutivo de sua identidade” 
(Chartier, 2002: 73). 

8. Na dé ca da de 1930, quan do Car men 
sur giu como gran de es tre la, sua ori gem 

por tu gue sa foi man ti da em se gre do. Seu 
com por ta men to e sua fala, em pre gan do 
cons tan te men te gí ri as das ca ma das po pu 
la res do Rio de Ja ne i ro, fa zi am com que 
fos se di fí cil al guém ima gi nar sua ori gem 
imi gran te. Qu an do “va zou” a in for ma ção 
de que era por tu gue sa, um jor na lis ta do 
jor nal O País lhe per gun tou se ela nas ce ra 
no Rio. Ela res pon deu que “era fi lha de 
Por tu gal, em bo ra seu co ra ção fos se bra 
si le i ro” (Gil-Mon te ro, 1989: 39). No caso 
de Gar del, quan do era per gun ta do so bre 
sua real na ci o na li da de por al gum jor 
na lis ta, res pondia: “‘Mi pa tria es el tango’, 
so lía de cir, o ‘Soy ci u da da no de la cal le 
Cor ri en tes’” (Col li er, 1988: 91). Evi den te 
men te, era uma for ma de bur lar o ima gi 
ná rio so ci al que o as so ci a va à Argen ti na 
en quan to, na re a li da de, não ha via nas ci do 
nes se país. Atra vés de exa us ti vo tra ba lho 
com di ver sas fon tes, Col li er (1988) in ti tu la 
o pri me i ro ca pí tu lo de seu li vro so bre 
Gar del como “El niño de Tou lou se”. Gar 
del nas ceu Char les Ro mu ald Gar des, em 
1890, na Fran ça, fi lho de Bert he Gar des e 
de pai des co nhe ci do. Con tu do, o ima gi ná 
rio so ci al pode cons tru ir-se in de pen den 
te men te de do cu men tos ofi ci a is. Nes te ca
so, o de se jo co le ti vo de não iden ti fi cá-lo 
como fran cês im pe rou e, tan to a Argen ti na 
quan to o Uru guai cons tru í ram a sua ver
são para o nascimento de Gardel. Estas 
versões tornaram-se aceitas por boa parce
la da população e, ainda hoje, é possível 
perceber, em alguns, indignação quando se 
afirma que Gardel era francês. 

9. Em seu es tu do so bre as ma ni fes ta ções 
cul tu ra is que de ram ori gem ao tan go, 
Mar ti nez, Etche ga ray e Mo li na ri fa zem, 
en tão, uma aná li se da obra dos princi pa is 
au to res de po e sia “ga u cha”, de Bar to lo mé 
Hi dal go, pas san do por Hi lá rio Asca su bi e 
Esta nis lao del Cam po, che gan do até José 
Her nán dez, cujo po e ma “El ga u cho 
Mar tín Fi er ro”, des de 1872, te ria se con 
ver ti do “en la cum bre de nu es tra li te ra tu ra 
y más allá del trans cur so del ti em po, es una 
fu en te en que si guen abre van do, to da vía 
los ar gen ti nos de to dos los ni ve les so ci a les 

Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 22, n. 44, p. 377-397, julho-dezembro de 2009. 394 



 
 

 

 
 

  
 

 

  

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  

  

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
  

 

 

                                 

Representações regionais em Carlos Gardel e Carmen Miranda 

y cul tu ra les” (Mar ti nez, Etche ga ray e 
Mo li na ri, 2000: 92). Em “Mar tín Fi er ro”, 
a ima gem for te do “ga u cho” con tras ta com 
sua ab sur da ex clu são so ci al. O tra ta men to 
dado a ele só é com pa rá vel ao dado aos na 
ti vos pe los con quis ta do res es pa nhóis. 
Ape sar da fe no me nal ven da gem do li vro 
para a épo ca, o re co nhe ci men to por par te 
das eli tes não foi ime di a to, em função, em 
gran de me di da, da vi são po lí ti ca do au tor 
pre sen te em sua crí ti ca à si tu a ção do “ga u 
cho”. Iro ni ca men te, como apon tam Mar 
ti nez, Etche ga ray e Mo li na ri (2000: 101).: 
“Su apa ri ción [do po e ma] en for ma si mul 
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Mi ran da. Par te-se da hi pó te se de que es ses dois ar tis tas fo ram im por tan tes no 
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como na ci o na is. 
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Pa la vras-cha ve: re pre sen ta ções, iden ti da des re gi o na is, Car men Mi ran da, 
Car los Gar del 

Abstract 
In this ar ti cle we in tend to analy ze the re pre sen ta ti ons of re gi o nal iden ti ti es 
in the songs and ima ges of Car los Gar del and Car men Mi ran da. The 
hypot he sis is that tho se ar tists were im por tant in the pro cess of ne go ti a ti on 
and bu il ding of Argen ti ne an and Bra zi li an na ti o nal iden ti ti es. In the ir songs, 
ima ges and per for man ce, the re were also re pre sen ta ti ons of re gi o nal 
iden ti ti es, some of which have been ta ken as national ones. 
Key words: re pre sen ta ti ons, re gi o nal iden ti ti es, Car men Mi ran da, Car los 
Gar del 

Ré su mé 
Cet ar ti cle pro po se une analy se des re pré sen ta ti ons des iden ti tés ré gi o na les 
pré sentes dans la mu si que et l’ima ge de Car los Gar del et de Car men Mi ran da. 
L’hypoth èse est que ces deux ar tis tes ont été im por tan tes dans le pro ces sus de 
négoci a ti on et de cons truc ti on de l’iden ti té na ti o na le bré si li en ne et ar gen ti ne. 
Dans leur mu si que, l’ima ge et la per for man ce sont éga le ment des 
re pré sen ta ti ons des iden ti tés ré gi o na les, dont cer ta i nes ont été af fir mées en 
tant qu ’i den ti tés na ti o nales. 
Mots-clés: re pré sen ta ti ons, iden ti tés, Car men Mi ran da, Car los Gar del 
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