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Novos Baianos e as representações nas capas de disco na década de
1970
Nathália Andrião Trotta1
Categoria: Comunicação
Resumo: O artigo descreve e faz uma análise preliminar das capas de disco da banda
Novos Baianos, durante seu primeiro período de produção musical (1970-1978). O
objetivo é identificar os elementos de performance e ideais da banda durante os anos
1970, através de uma análise visual e da leitura dos textos na contracapa e no encarte
dos discos. O referencial a ser empregado é da iconografia musical como desenvolvida
por Nogueira, Cerqueira e Michelon (2015).
Palavras-chave: Novos Baianos. Capas de discos. Performance. Rock brasileiro.
Novos Baianos and album cover art of the 1970’s
Abstract: This article describes and makes a preliminary analysis of the album covers
of the band Novos Baianos, during their first period of musical production (19701978). The objective is to identify the elements of performance and ideals of the band
during the 1970s, through a visual analysis and reading of the texts on the back cover
and in the album insert. The reference to be used is the musical iconography
developed by Nogueira, Cerqueira and Michelon (2015).
Keywords: Novos Baianos. Album covers. Performance. Brazilian rock.

Introdução
O objetivo deste artigo é identificar as diferentes influências e performances da
banda Novos Baianos durante a década de 1970 através das capas, contracapas e encartes
dos discos selecionados. Busca-se descrever e analisar as representações a partir de dois
registros: a arte visual (capas de disco) e o escrito (textos elaborados pelo poeta do grupo
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Luiz Galvão, e outras figuras importantes para o movimento artístico da época, como por
exemplo Augusto de Campos2 e Rogério Duarte3).
O referencial a ser adotado será adaptado da metodologia de análise da fotografia
desenvolvida por Nogueira, Cerqueira e Michelon (2015), inspirados, entre outros por
Warburg e o conceito de “fórmulas emocionais” (Pathosformeln, ou padrões de
representação do corpo humano). Nesta perspectiva observa-se o cenário, a pose, a
vestimenta feminina ou masculina e sua relação com o contexto histórico da época.
As imagens das capas, consideradas na sua totalidade serão sistematizadas e
depois analisadas em relação às suas regularidades e desvios. Posteriormente pretendese aprofundar o exame das capas e a compreensão da iconologia de Warburg em diálogo
com os aspectos musicais e culturais do mundo do rock nos anos 1970, procurando
ampliar a discussão e entendimento a respeito da produção da banda Novos Baianos para
além do eixo de performances em shows, e programas de auditório durante o período da
ditadura civil-militar brasileira. O conjunto de capas de álbuns dos Novos Baianos podem
interagir com o conceito de Pathosformeln, como visto por Nogueira, Cerqueira e Michelon
(2015), por integrar elementos como memória, contexto histórico e a relação entre
elementos visuais e da escrita.
Para interpretação, dois elementos são observados paralelamente, as artes de capa
como um conjunto e cada uma separadamente. As artes apresentadas nas capas de álbuns
da banda podem ser divididas em três categorias: a produção na década de 1970; o álbum
Infinito Circular (1995); e o registro Acabou Chorare Novos Baianos se encontram (2017).
Nesta pesquisa, foram selecionadas oito capas de álbum produzidas para banda
durante a década de 1970: É Ferro na Boneca (1970), Acabou Chorare (1972), Novos
Baianos F.C. (1973), Novos Baianos ou Alunte (1974), Vamos pro Mundo (1974), Caia na
Estrada e Perigas Ver (1976), Praga de Baiano (1977) e Farol da Barra (1978).
Aqui, é levantada a hipótese de que as capas, contracapas e encartes de discos no
rock são importantes elementos de estética, identidade, “performance inscrita”
(RESENDE, 2016, p. 12), prática, construção e o fazer musical (RESENDE, 2015).
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(1931- ) Poeta e importante figura para o tropicalismo.
(1939-2016) Ilustrador, designer, músico e escritor de grande importância para a Tropicália.
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1. Antes dos Novos Baianos
Para compreensão de influências e importantes elementos da arte dos Novos
Baianos, é necessária uma reflexão acerca do que estava sendo produzido anteriormente
no rock como gênero musical.
Segundo Jones e Sorger (1999) o rock estadunidense ganha uma rápida
popularidade na década de 1950 através do cinema. Nesta época, devido ao marketing
realizado para os filmes, as capas de álbuns eram referentes aos mesmos ou veiculavam o
rosto do artista. Um exemplo desta prática é “Rock Around the Clock” interpretada por
Bill Haley & His Comets no filme Sementes de Violência4 (1955). No mesmo ano, esta
canção que se tornou um símbolo do rock’n’roll, foi gravada em inglês por Nora Ney com
o título de “Ronda das Horas” pela gravadora Continental, e em português por Heleninha
Silveira5 pela gravadora Odeon.
Diferentemente do que foi desenvolvido na década anterior, bandas na década de
1960 adquirem autonomia e uma relação mais próxima com artistas visuais para
representar seus interesses gráficos no design das capas de disco. A rápida popularidade
do rock psicodélico na segunda metade da década de 1960, assim como a influência no
movimento da contracultura, – como é o caso das bandas The Beatles e Pink Floyd –
contribuíram para um novo vocabulário visual da apresentação do rock, com explorações
de novos recursos e combinações na fotografia, ilustração e colagens. (Jones e Sorger,
1999).
Concordando com as afirmações de Vargas (2013), é possível fazer um paralelo
entre o movimento da contracultura e o tropicalismo brasileiro. O tropicalismo foi um
movimento cultural de curta duração, mas que apresentou intenções de experimentação
e de inovação em várias áreas artísticas, sendo representado na cultura pop brasileira,
nas artes plásticas, na literatura, no cinema nacional e na música6 através da incorporação

Blackboard Jungle. Direção e Roteiro Richard Brooks. 1955.
Disponível em: <https://discografiabrasileira.com.br/disco/120786/odeon-13976>. Acesso em: 18 set.
2020.
6
Na música, o movimento iniciou-se através do emblemático álbum Tropicália ou Panis et circensis de 1968,
realizado por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Nara Leão, Os Mutantes, Tom Zé, Capinam, Torquato
Neto, com arranjos do maestro Rogério Duprat
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do experimentalismo, da vanguarda, do concretismo e da contestação, que era exposta
através da crítica vinculada à ironia.
Dentro do contexto histórico-social que a ditadura civil-militar no Brasil se
encontrava, o tropicalismo e o rock trouxeram novos olhares por intermédio de novas
propostas artísticas, contrastando com o conceito de identidade nacional que estava
sendo construído pelas forças políticas atuantes. (ZAN, 2001).
Segundo Resende (2015), o rock na década de 1960 foi o gênero musical mais
utilizado na contracultura7. O movimento neste período consistia em manifestações pela
liberdade de expressão com combate ao autoritarismo, o rompimento de padrões
tradicionais de estética dentro dos códigos sociais tradicionais – como por exemplo,
homens de cabelos compridos – a defesa da ecologia, experimentação de substâncias
lisérgicas e cannabis, o esoterismo do oriente e a busca da formação de comunidades
alternativas. No Brasil é possível ressaltar a manifestação feminista, protestos contra a
ditadura levantados por forças sindicais, estudantis e artísticas, e a busca por vivências
em comunidade – principalmente em espaços rurais – como práticas deste movimento.
As produções artísticas relacionadas à contracultura direcionavam-se para uma
constante busca por novas práticas estéticas, como pode ser visto na pop art e seus
desdobramentos, o minimalismo, arte conceitual, happening e body art. Assim, a arte
experimental se tornou “um dos principais campos de manifestação radical da
subjetividade e da construção de outras possibilidades de organização e criação”
(VARGAS, 2011, p. 5).
2. Novos Baianos
A banda Novos Baianos formou-se em 1969 na Bahia com Baby Consuelo (1952-),
(hoje Baby do Brasil - voz e percussão), Paulinho Boca de Cantor (1946 - ), (voz,
percussão), Moraes Moreira (1947 – 2020) (violão, voz) e Luiz Galvão (1937 - ), (voz,
poeta-letrista).

Entende-se como “contracultura” um movimento cultural iniciado nos Estados Unidos, no final da década
de 1950 com a Geração Beat, tendo como “ápice” o período de 1965 a 1972 por influência do Movimento
Hippie e Estudantil. Esta manifestação esteve presente em países da Europa, como por exemplo França e
Inglaterra, sendo também adaptado em alguns locais da América Latina.
4
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O primeiro disco em estúdio– com produção de João Araújo –, É ferro na Boneca!8
foi gravado 1970 pela gravadora RGE e com a banda de apoio Leif’s – com Pepeu Gomes,
Jorginho, Carlinhos Gomes e Lico. Com o forte vínculo que a banda possuía com artistas
de fora do meio musical, algumas faixas deste álbum foram trilhas sonoras de dois filmes
do cinema marginal, Caveira, my Friend de Álvaro Guimarães, e Metorango Kid – Herói
Intergalático de André Luiz Oliveira.

Fig. 1 – Capa do álbum É ferro na boneca!

Pela apresentação da arte de capa (Fig. 1) e dizeres na contracapa de Augusto de
Campos, é possível identificar influências do tropicalismo, da jovem guarda9 e do rock
psicodélico10. Os quatro integrantes estão próximos uns aos outros e apresentam uma

8

Álbum lançado em 1970 pela gravadora RGE (Ainda como Novos Bahianos). Faixas: “Ferro na boneca”;
“Eu de adjetivos”; “Outro mambo, outro mundo”; “Colégio de aplicação”; “A casca de banana que eu pisei”;
“Dona Nita e dona Helena”; “Se eu quiser eu compro flores”; “E o samba me traiu”; “Baby Consuelo”;
“Tangolete”; “Curto de véu e grinalda”; “Juventude sexta e sábado”; “De Vera”.
9 Movimento cultural brasileiro que ganha popularidade com o programa “Jovem Guarda” inaugurado em
1965 pela TV Record liderado pelos artistas Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléia. A Jovem Guarda
foi um sucesso de marketing na TV, na produção cinematográfica e na criação de um estilo de
comportamento através de novas gírias, vestimentas e cortes de cabelo. (ULHOA, 2003). Como é comentado
por José Roberto Zan, a produção musical deste movimento era voltada para o público juvenil, com o
repertório “caracterizado por roques e baladas com letras ingênuas, românticas e, às vezes, com elementos
de humor e rebeldia adolescentes.”. (2001, p. 114).
10 Subgênero do rock desenvolvido na segunda metade da década de 1960 tendo como referências álbuns
como: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) de The Beatles, I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!
(1969) de Janis Joplin, Are you Experience? (1967) de Jimi Hendrix, The Doors (1967) de The Doors,
Surrealistc Pillow (1967) de Jefferson Airplane e The piper at the gates of dawn, de Pink Floyd (1967). No
Brasil, este subgênero será desenvolvido pela banda Os Mutantes, pelo movimento tropicalista e álbuns
5
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estética próxima do que era visto na contracultura, principalmente por ressaltarem seus
cabelos. Assim como citado anteriormente, entende-se que a imagem do cabelo11
comprido era tida como uma identidade, em contraste com o modelo tradicional e
conservador vigente. (VARGAS, 2011).
Entre o período do primeiro e segundo álbum, os integrantes deslocam se para o
Rio de Janeiro, mais precisamente para um apartamento em Botafogo. Nesta mesma
época, os artistas se envolvem profundamente com João Gilberto, convívio este que
contribuiu para a construção de uma nova sonoridade da banda – que é apresentada no
segundo álbum (CARDOSO FILHO, 2014) – através da busca pela brasilidade e fusões
musicais. Esta influência é reforçada por Augusto de Campos no encarte do segundo
álbum:
entre o primeiro lp e este
entre João Gilberto
(pausa)
o dom eles já tinham
agora o som mais perto
mais experto mais
certo
descobriram o silêncio.

Em Acabou Chorare12 é oficializado novamente Baby e os integrantes Pepeu Gomes
(1952 - ), no apoio Dadi (1952 - ) no baixo, e na percussão, Jorginho, Charles Negrita e
Bola são apresentados como membros fixos da banda.
Na capa do álbum (Fig. 2), a fotografia de Pepeu Gomes – registro de uma mesa
após uma refeição com elementos como copos, talheres – assim como as fotografias de
Antonio Luis (Lula), encontradas no encarte do disco, registram momentos íntimos e
valores comunitários que estavam a serem passados pelos membros no “Cantinho do

como Gal Costa (1969) e Gal (1969) da cantora Gal Costa. Na década de 1970, bandas como Ave Sangria,
Brazilian Octopus, Som Imaginário, O Terço, entre outros, produziram também rock psicodélico.
11 “Paulinho Bôca de Cantor, líder do grupo dos novos baianos, passou a noite de anteontem na Delegacia
de Jogos e Costumes em companhia de 11 hippies detidos no Farol da Barra. Obedecendo a uma portaria
do Delegado Gutemberg de Oliveira, que manda deter ‘todo e qualquer elemento hippie que seja encontrado
na cidade’, a ronda da Delegacia prendeu todas as pessoas cabeludas, com roupas espalhafatosas, inclusive
quatro moças. [...]” (Bahia, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, n. 182, 5 de novembro de 1970, p.1.). Disponível
em: <http://memoria.bn.br/DocReader/030015_09/19764>.Acesso em: 25 nov. 2020.
12 Gravadora Som Livre (1972). Faixas: “Brasil pandeiro”; “Preta pretinha”; “Tinindo trincando”; “Swing de
Campo Grande”; “Acabou chorare”; “Mistério do planeta”; “A menina dança”; “Besta é tu”; “Um bilhete para
Didi”; “Preta pretinha (reprise)”.
6
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Vovô”. A psicodelia, é representada por Andrade Rodriguez na contracapa com colagens
e sobreposições de cores (Fig. 3).

Fig. 2 – Capa do álbum Acabou Chorare

Fig. 3 – Contracapa do álbum Acabou Chorare

Diferente do álbum anterior, o samba e o samba-rock apresentam-se como um
dos ritmos musicais mais explorados do álbum. Outros instrumentos percussivos como
pandeiro, afoxé, agogô, triângulo ganham mais espaço no processo de composição. O
7
Nas Nuvens... Congresso de Música: http://musica.ufmg.br/nasnuvens ISSN: 2675-8105

6º Nas Nuvens... Congresso de Música – de 01 a 08 de dezembro de 2020 – ANAIS

Artigo

virtuosismo da guitarra de Pepeu Gomes e Jorginho são explorados, por exemplo, em “Um
bilhete para Didi”, e sambas como “besta é tu”, que segundo Galvão,
[...] a letra reage contra um pensamento importado, que já se desenvolvia
entre a juventude e com admiração de certa ala de esquerda, que o fazia
em protesto contra a ditadura, sob o comando de Médici, que, ao mesmo
tempo que se tornava o maior repressor desse período sem liberdade,
projetava uma imagem de popular e que torcia pelos populares clubes do
país. [...] (GALVÃO, 1997, p. 113).

Fig. 4 – Capa do álbum Novos Baianos F.C

Em Novos Baianos F.C13 (Fig. 4) – trabalho de semelhante sonoridade com
“Acabou Chorare” – a capa do álbum, com fotografia de Pedro de Moraes e arte de Luiz
Galvão e Simone Cavalcante, captura um momento rotineiro no sítio em que os
integrantes moravam. Em primeiro plano observa-se uma partida de futebol e em
segundo e terceiro plano, árvores compõem o cenário. Como é possível observar em
entrevistas, músicas14 e em documentários15, o futebol se torna uma ação e temática
rotineira entre os integrantes. Para Galvão, o álbum
[...] misturava o radicalismo da esquerda e a camisa listrada do malandro
brasileiro, para caracterizar o seu modo de vestir naquele período.
13 Gravadora

Continental (1973). Faixas: “Sorrir e cantar como Bahia”; “Só se não for brasileiro nessa hora”;
“Cosmos e Damião”; “O samba da minha Terra”; “Vagabundo não é fácil”; “Com qualquer dois mil réis”; “Os
‘pingo’ da chuva”; “Quando você chegar”; “Alimente”; “Dagmar”.
14 Exemplo, “Só se não for brasileiro nessa hora”, “Ao poeta”, “Reis da bola”, o título da música e álbum “É
ferro na boneca” referente ao bordão utilizado por um locutor de futebol baiano.
15 Exemplo Novos Baianos Futebol Clube (1973) de Solano Ribeiro.
8
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Influenciar a juventude carioca que nos acompanhou trajando-se dessa
forma simples e barata. A fotografia do grupo saiu num cartaz e no
encarte do LP Novos Baianos F.C espalhando essa ideia pelo país inteiro.
(GALVÃO, 1997, p. 161).

Percebe-se pela citação, a importância do grupo em apresentação dos ideais

pelo lado visual do disco. Assim como no álbum anterior, na contracapa (Fig. 5) e encarte
(Fig. 6) do disco, os integrantes não se apresentam como único destaque nas capas, mas
sim representações elementos que remetem à sua vivência em comunidade, fora da área
urbana.

Fig. 5 – Contracapa do álbum Novos Baianos F.C.

Fig. 6 – Encarte do álbum Novos Baianos F.C.

A convite da gravadora Continental, a banda já instalada em uma fazenda em São
Paulo, produz o quarto álbum intitulado Novos Baianos, que os integrantes auto

9
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intitularam Alunte16. Diferente dos álbuns anteriores, na fotografia de capa (Fig. 7) é
registrada uma performance ao vivo vista do ângulo de fora do palco, elementos como
adulteração de contraste e saturação são observados como intuito de outra apresentação
de estética da fotografia. É possível identificar alguns integrantes com instrumentos de
percussão, como por exemplo, surdo, triângulo, pandeiro e xequerê, que entram em
contraste com a bateria, amplificadores e guitarra elétrica. Representa-se nesta imagem a
constante fusão de gêneros musicais realizada pela banda.
Importante destacar que mesmo com uma relação próxima entre os integrantes e
a produção visual, em uma das performances ao vivo da banda para a TV cultura (1974)17
, Baby Consuelo cita que a banda não estava de acordo com a capa lançada, por não
representar visualmente o conceito que é desenvolvido ao longo do álbum.

Fig. 7 – Capa do álbum Novos Baianos ou Alunte

Gravadora Continental (1974). Faixas: “Fala tamborim (em pleno 74)”; “Ladeira da praça”; “Eu sou o caso
deles”; “Miragem”; “Isabel (Bebel)”; “Linguagem do Alunte”; “Ao poeta”; “Reis da bola”; “Bolado”.
17
Informações retiradas do programa MPB especial (Ensaio), TV Cultura, 1974. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=ehYEEz1NJi8>. Acesso em: 25 nov. 2020.
10
16
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Em Vamos pro Mundo18 a colagem da capa (Fig. 8), apresenta os integrantes da
banda – Charles Negrita (Atabaques), Paulinho Boca de Cantor (Maracas), Gato Félix, Baby
(xequerê), Galvão, Baixinho (bateria), Pepeu Gomes (guitarra baiana), Jorginho (guitarra
baiana), Dadi (baixo) e Bola (bongô) – além de uma criança empinando uma pipa. Com a
saída de Moraes Moreira, novas parcerias, como Galvão e Pepeu, ganham mais espaço na
banda, assim como a maior presença de Baby no vocal.

Fig. 8 – Capa do álbum Vamos pro Mundo

Assim como em outros álbuns, na contracapa (Fig. 9) os registros dos filhos dos
integrantes são encontrados na produção visual da banda. Em um texto, Joãozinho
Trepidação (Galvão) cita características pessoais e musicais dos integrantes, e influências
musicais por Osmar e Dodô, músicos pelo qual é atribuída a invenção da guitarra baiana
e o trio elétrico. Referências ao movimento tropicalista e da contracultura podem ser
observados na disposição do texto:
[...] Vamos baseado, se baseie também
ô artista na constituição cós
mica e bi-polar do universo [...]
A palavra é? É Universo. Univer
sus cê sacou que não une não u
ni não casa contrifica. E somos o
Gravadora Som Livre (1974). Faixas: “Vamos pro mundo”; “Guria”; “Na cadência do samba”; “Tangolete”;
“América Tropical”; “Chuvisco”; “Escorrega sebosa”; “Ô menina”; “Um dentro do outro”; “Um bilhete pra
Didi”; “Preta pretinha no carnaval”.
11
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verso e não o versus (x) que não
existe atua. Jovens porque tira
mos a coberta descobrimos Foi
a longa vida e não o elixir. Fe
lizes porque na busca da feli
cidade centraliza-se o princip
da filosofia vivida. [...].

Fig. 9 – Detalhe da contracapa do álbum Vamos pro Mundo

Na capa (Fig. 10) de Caia na Estrada Perigas Ver19, uma colagem de uma fotografia
Baby Consuelo grávida com os braços em volta da barriga e uma pintura representando a
batalha de São Jorge contra o dragão. A figura de Baby se posicionando enquanto mãe e
sua gravidez, será de importância para algumas capas de disco solo da cantora, como por
exemplo nos discos Pra Enloquecer (1979), Kryshna Baby (1984), Sem pecado e sem juízo
(1985).

Gravadora Tapecar (1976). Faixas: “Beija Flor”; “Ziriguidum”; “Se chorar beba a lágrima”; “Na baguela”;
“Biribinha nos States”; “Sensibilidade da bossa”; “Porto dos balões”; “Caia na estrada e perigas ver”;
“Brasileirinho”; “Barra Lucifer”; “Rocarnaval”; “Eu não procuro som”; “Suor do sol”.
19

12
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Fig. 10 – Capa do álbum Caia na estrada e perigas ver

O encarte (Fig. 11) assim como a contracapa (Fig. 12) apresentam colagens de
desenho e fotografia produzidas por Luiz Antônio Martins (LULA). Com o encarte aberto,
a simetria da imagem é revelada e é possível observar a colagem de fotos dos integrantes
em uma festa de carnaval repleta de foliões e espectadores nos prédios jogando
serpentinas. Uma das foliãs carrega uma placa escrita “Rua Chile”, indicando
provavelmente a rua em Salvador onde o trio elétrico está andando; entre os prédios,
Baby Consuelo encontra-se dentro da água e acima, a Lua fuma. Abaixo da arte, o texto de
Rogério Duarte apresenta a importância da produção da banda de ter uma vivência em
conjunto:
O som deles está aí para todos sacarem.
Não é o resultado de teorias, princípios
ou quaisquer outras formas de intelectualismo.
Ele é fruto da vivência profunda de um grupo
cujo fundamento é a escolha do
tortuoso caminho da criação e recusa
aos vãos atrativos da caretice. [...]
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Fig. 11 – Detalhe do encarte do álbum Caia na estrada e perigas ver

Fig. 12 – Contracapa do álbum Caia na estrada e perigas ver.

Em Praga de Baiano20, fica em evidência as influências do trio elétrico Dodô e
Osmar nas performances do grupo no trio elétrico. É importante ressaltar que os Novos

20 Gravadora Tapecar (1977). Faixas: “Praga de baiano”; “Vassourinha”; “O clube do povo”; “Haroldinho filho

e peixe”; “O petróleo é nosso”; “Caia na estrada e perigas ver”; “Campeão dos campeões”; “O patrão é meu
14
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Baianos foram de grande importância para com o movimento do Trio Elétrico em
Salvador, sendo Baby Consuelo a pioneira como presença feminina neste tipo de
performance musical. (GALVÃO, 1997).
Na capa (Fig. 13), criação e desenho de Lula Martins com referências à festa
soteropolitana através das caricaturas dos rostos dos integrantes (PEREIRA, 2009). Na
contracapa (Fig. 14), fotografia de Cristina Brochaska de Baby Consuelo e Paulinho Boca
de Cantor registra uma performance ao vivo. No texto da contracapa, Joãozinho
Trepidação (Galvão) apresenta os músicos citando trabalhos anteriores e também escreve
sobre as características musicais da banda:
Praga de Novos Baianos é:
Para que tudo de novo
vire tudo ao contrário
e pobre compre fiado
e o rico pague adiantado
O contrário é loucura.
Sempre andando por nenhum caminho. Samba-rock, baião jazz.
Do chorinho ao “iê” o doce! Olhe a batata quente! (ver discos ant.)

pandeiro”; “Pegando fogo”; “Luzes do chão”; Pout-Pourri (“Refazenda”, “Frevo da lira”, “Os mais doces
bárbaros”, “Show me the way”, “Severina xique-xique”).
15
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Fig. 13 – Capa de Praga de Baiano

Fig. 14 – contracapa de Praga de Baiano

No oitavo e último álbum analisado, na capa (Fig. 15) do álbum Farol da Barra21
(1978, CBS), a fotografia de Mario Cravo Neto, layout de Monica Serino e arte de Carlos
Enrique M. de Lacerda, representa o Farol da Barra – local na Bahia de importância afetiva
e musical para a banda – e um cartão postal com um poema.

Gravado pela CBS (1978). Faixas: “Farol da Barra”; “Isto aqui o que é?”; “Straight-Flush”; “Samba do
sociólogo louco”; “99 vezes”; “Welcome”; “Lá vem a baiana”; “Alibabá Alibabou”; “Na fogueira”; “Vende-se
sonhos”; “O tico-tico mapiou”; “Boogie Woogie do rato”; “Sugesta geral”.
21
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Fig. 15 – Capa de Farol da Barra

Fig. 16 – detalhe da contracapa de Farol da Barra

No encarte e contracapa (Fig. 16) de Leonardo Costa, uma fotografia dos
integrantes em volta de um bolo representa o aniversário de 10 anos de produção da
banda.
As palavras do artista Zé Celso – “[...] Sons saídos de corpos diferentes, do velho
do novo, do acústico do eletrônico, mas juntos, nos 10 anos mais difíceis da História do
Brasil, e sem perder o rebolado. [...]” – e de Luiz Galvão, – “[...] CULTURA NÃO VEM DE
CULTO, nem do latim, que latindo se deu mal transformando todas as conversas.
CULTURA DEVE VIR DE CULTIVO que em marciano deve ser plantio, H'orAção [...]” –
refletem sobre a banda, seus integrantes, a relação entre as manifestações artísticas e a
cultura brasileira para com o movimento de opressão da ditadura militar. Augusto de
Campos, relata sobre a sua experiência como ouvinte dos Novos Baianos:
17
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[...] sem perder a cara, a barra pesou, depois ficou mais leve. é tudo tão
rápido, e a sugesta gerou. uma nova raça. uma nova graça. da cor do som
ao pôr do som, um som que se ouve. esquentai vossos pandeiros,
guitarras, uculelês. cavaquinhos. baixos. bumbos. eles estão aí. eu disse.
os novos baianos.

Considerações Finais
Através desta análise preliminar percebe-se padrões na organização das fotos
com elementos referentes à vida em comunidade, filhos de integrantes, do carnaval,
valores da contracultura e da cultura musical.
As representações visuais, assim como as escritas, são realizadas por pessoas de
próximo contato com o grupo, o que apresenta uma certa autonomia dos integrantes para
com as gravadoras através do processo de produção fonográfica.
Nas capas, a constante mudança da fonte da letra com o nome da banda, assim
como a utilização de colagens, desenhos e disposição de fotografias no encarte do disco
apresentam características em comum com outros artistas que permeiam no
tropicalismo, rock psicodélico e progressivo e na MPB.
As vestimentas dos integrantes na maioria das capas são condizentes com o estilo
desenvolvido por artistas interessados na contracultura. Neste sentido, dentre as imagens
mais emblemáticas, relacionada com a performance do carnaval, pode ser observada na
arte de capa e roupa de Baby Consuelo na contracapa do álbum Praga de Baiano.
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