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Trilha sonora (Fina Estampa): Chabuca Granda - Caetano Veloso - Victor Pozas  

  Chabuca Granda?
“Isso não é globalização. É roubalização”

Maria Isabel Granda y Larco, peruana, com-
positora de música andina, afro-peruana, 

dedicou Fina Estampa ao seu pai, Eduardo Granda 
y San Bartolomé. A autora da música não é citada 
na novela das nove. Nenhum crédito lhe é con-
cedido pela TV Globo. A seguir, carta que o RH 
(Repórter na História) recebeu:

Milhões de brasileiros sabem o que é Fina Estampa: “essa melodia é simplesmente encantadora, amo ouvi-la. 
Consigo captar os sons de todos os instrumentos. È simplesmente maravilhoso, Jane Souza. “Adorei a abertura da novela. 
“Música linda, de bom gosto”, Juti. “Parabéns a TV Globo por essa abertura da novela, precisamos de música assim”, Malu. 

Quantos brasileiros sabem quem é

“Estimado Jota, 
Recuerdo el día que te conocí en casa 

de Alicia. De las clases de portugués que 
dabas a las azafatas del gran Tri Star  de 
Aero Perú (*). Del premio que ganaste, jun-
to con el cubano Palacios, de Finita, como 
el campeón de venta de pasajes de avión, 
en la ruta EE.UU. / Lima / Río / SP. De los 
carnavales en el  Waldorf Astoria. Del día 
que llegaste a Lima. De nuestro viaje a Ma-
chupicchu. Del “Ceviche” que mi madre 
hizo para usted y el primer “Pisco” que has 
tomado y por eso pasamos toda la noche 
en Santa María*. Jota, yo te re-descubrí a 
través del sitio www.odiadobrasil.com .

Mi hermana vive en Sao Paulo con su 
marido brasileño. Vea lo que pasó en su 
casa. Su hija Isabel, (Brasileña / Peruana) 
no lo sabía, al igual que millones de brasi-
leños no lo saben que el título de la can-
ción “Fina Estampa” es de nuestra querida 
y muy respetada Chabuca Granda. ¿Qué 
piensa usted al respecto? Somos vecinos, 
las telenovelas brasileñas se reproducen 
en América del Sur y en el Caribe. No en-
tiendo la omisión del nombre de Chabuca. 
También no fue mencionado antes, duran-
te o después de la telenovela. Mi sobrina 
cree que el autor de “Fina Estampa” es el 
cantante brasileño Caetano Veloso, el her-
mano de Maria Bethania, a quien admiro 
mucho. 

Te envío CD de Chabuca. Si publi-
cas algo al respecto, se dará a conocer en 
Lima, y en América Latina. Yo estoy una 
parte de mi tiempo en prestigiosa agencia 
de marketing de relaciones internaciona-
les y de publicidad. Siempre estoy en Lima 
y en Miami. Y ahora que volvemos a re-
encontrar, venga a vernos. Besos, Camila 
López.”

*RH: O Club Brasileiro de Viagem,  Rua 46, 
Nova York,  liderava vendas de passagem aérea dos 
EEUU para o Brasil com Aero Peru/ Tri Star.  No 
pacote promocional  incluí aulas de portugués para 
aeromoças (azafatas) peruanas. Ganhei um fun trip 
(viagem de lazer). Gostei tanto de Lima que deixei o 
Sheraton Hotel e fiquei um mês conhecendo o país 
com a querida Camila.* Santa María é praia.

RH: Como conheceu Chabuca Gran-
da? 

AM: Trabalhei no Cargo da Varig, Pan 
American e Aero Peru. Vivia entre Miami 
e Lima. Sempre gostei de  música andi-
na. Fui casado com uma aymará. Eu a vi 
cantando pela TV, em festivais, clubes. Ela 
morreu em Miami. Fui ao seu funeral. Pou-
ca gente sabe, mas, há no Perú ritmo afro 
também. E Chabuca Granda divulgou esse 
ritmo, o folclore, a música andina. Excelen-
te letrista. Uma mulher de fina estampa. 
Ela está entre os grandes da 
música popular latina: Violeta 
Parra, Athaualpa, Victor Jarra, 
Mercedez Soza. São muitos os 
seus intérpretes: Victoria Santa 
Cruz, Amparo, Olga Milla, Andrés 
Soto, Carlos Cabrera, Pancho 
Queiroz, Kiri Escobar, Carlos 
Mosquera, Patricia Saraiva, Juan 
Diego Flores, Julio Iglesias, Cae-
tano Veloso.

RH: Milhões de brasileiros 
sabem o que é Fina Estampa. 
Uma novela de sucesso. Faz ou 
não diferença dar o crédito 
à criadora do titulo e da mú-
sica?

AM: Passei dois meses 
em Minas. No Brasil nada 
mais está fazendo diferença. 
O malfeito que a mineira Dilma diz está por 
toda parte. Nos EEUU um advogado desses 
de celebridades, direito autoral, criação, 
invenção, uso de imagem, cairia em cima 
da TV Globo. Herdeiro de Chabuca Granda 
pode sim pleitear respeito, crédito e Mo-
ney. E não é só a Globo que faz esse tipo 
de indecência. Por toda parte. “Cientistas”, 
copiam, chupam, textos de outros. Publi-
cam tese. Estava lá quando um escândalo 
desses aconteceu na USP em São Paulo. 
È uma variante de Corrupção.  Somos o 
país da cópia mal feita. Entulhado de lixo 
cultural. È só ouvir as letras dos sucessos 
musicais do momento. Superficialidades. 
Baboseiras midiáticas. Com pé engessado, 
resolvi dedicar-me a ver, anotar e enxer-
gar a TV brasileira, dia e noite, de canal 
a canal. Conclusão: Política e TV estão 
vampirizando o Brasil. Política, por me-
díocres, corruptos. E ninguém parece 
se importar com a baixa qualidade da 
programação televisiva. A TV substitui 
a escola. Nada instrutivo. Incentivador. 
O Bom Dia Brasil da TV Globo começa 
com bala, sangue, morte no trânsito. Ne-
nhuma música para amenizar o funeral 
social, cultural. Nenhuma informação/
educação realmente útil para se começar 
o dia.  Jornalismo passivo. Cumpridor de 

pauta. Repeteco direto. Acabou na 
TV Globo o jornalismo investigativo. 
Não interessa. Dá problema. Se a 
Globo se voltasse efetivamente 
para o país, e não somente usar 
o país, ela diminuiria em 25% o 
índice de corrupção no Brasil. 
Imaginemos um Globo Repórter 
dos 100 maiores corruptos do 
Brasil. No Fantástico os maiores 
sonegadores de impostos do 
Brasil. Todo santo dia a mesma 

coisa com risada diferente.  Acostumaram 
o povo com noticias down. È um Mau Dia 
Brasil. Não há programas debatendo as 
questões internacionais. È muita arrogân-
cia e apelação querer mostrar o Mundo em 
1 minuto. Os News nas TVs a cabo, todos 
exatamente iguais. Mesma imagem, mes-
mo estilo de redação, mesmo jeito de ler 
a noticia.  E bala, sangue, assalto, droga, 
roubo, receitas de bolos, remédios, cal-
çinhas, bundas, cirurgia plástica, piadas 
grotescas, as de sempre: sogra, bêbado 

e gay.  Pornô e escracho. No mundo, é 
a TV que mais provoca e consegue cho-
ro de entrevistados. Dá IBOPE. È a TV de 
maior falação do planeta. Parole, parole, 
parole. Música só as vinhetas comerciais 
e de venda de CD/DVD.  Nenhum musical, 
concerto, especial com consagrados no-
mes da música nacional e internacional. 
Investir nisso, para quê? Saber, conhecer, 
comparar? Para quê? Nada é seletivo. È 
horripilante ver a biografia e as atividades 
pessoais de certos “formadores de opi-
nião” da TV brasileira. Microfone na mão é 
coisa séria. Fala-se para milhões. Embara-
lhou geral. Tudo nivelado por baixo. Ruim 
mesmo. Noticia não é informação e esta 
não é educação.  Tem que deixar o povo 

ver alternativas, comparar para separar o 
joio do trigo. Mas vale cópia honesta que 
plágio descarado.  Simplesmente não há 
música na TV do país famoso mundialmen-
te por suas músicas. Passaram esponja 
e limparam os grandes nomes da nossa 
musica. Uma década, e todos desaparece-
ram. Para aparecer, compositor e cantora 
tem que sujeitar-se às madrugadas cha-
térrimas. Desrespeito e humilhação num 
late, late, show.  Ou conseguir a chance no 
jabaculê do Domingão. Na onda da música 

de dois compassos o arranjo de 
Victor Pozas para a abertura da 
novela Fina Estampa é um oásis 
no deserto musical brasileiro. 

RH: Na sinopse da nove-
la, no Google, Wikipédia, Letras. 
mus.br, Lyrics Keeper, Ask.com, 
Letras.com...informam: Fina Es-
tampa/Caetano Veloso. Nada de 
Chabuca.

AM: O álbum Fina Estampa 
de Caetano é ótima seleção de 
canções latinas. No DVD ele en-
tra de terno, gomalina no cabelo, 
“cavalgando” como um cavaleiro 
de fina estampa e diz com paixão 
a canção de Chabuca. Isso de 
não dar crédito ao compositor, ao 
criador, ao inventor, parece estar 

no sangue brasileiro. Nas Rádios, Jornais, 
Revistas, TVs. Precisa ser um cavalheiro 
de fina estampa para não fazer isso. Não 
sei se a TV Globo tem ouvidoria, ombuds-
man. Fala-se muito no “padrão Globo de 
qualidade”. Tecnicamente, sim. Mas ética, 
moral? Um fina estampa é bom cavaleiro e 
bom cavalheiro (gentleman), correto, confi-
ável, amigável, exemplar. Dos três brothers 
herdeiros, o de melhor estampa é o João 
Roberto Marinho. Ele poderia determinar 
ao término da novela, não com letrinhas 
miúdas, o crédito, e prestar homenagem à 
Chabuca Granda, à cultura e ao povo pe-
ruano, á América Latina, que tanto a TV 
Globo quer como clientes de suas novelas. 
Um cavalheiro de fina estampa faria isso 

e determinaria: “doravante, a TV Globo 
jamais esconderá, esquecerá ou omitirá 
crédito a quem de direito”. È assim que 
se mudam hábitos. Criam-se bons costu-
mes. Fazem a diferença entre país (geo-
grafia) e nação (cultura).

RH: Ouviu ou viu alguma reação a 
essa conduta da TV Globo?

AM: Na maior face of wood, no in-
glês do técnico de futebol Jair Santana, 
isso não é globalização. È roubalização. 
Tenho ouvido: “isso é plágio, cópia, imi-
tação, desrespeito, não somente com 
Chabuca, ícone da cultura peruana, 
mas com escritores, compositores, fol-
cloristas, músicos, artistas, da América 
Latina. Por que a TV Globo não lhe dá 
o crédito com destaque na abertura da 
novela: “O título desta novela, Fina Es-
tampa, é criação de Chabuca Granda.  
“A trilha sonora desta novela é inspira-
da na obra da folclorista e compositora 
peruana”. “Vocês brasileiros reclamam 
dos Estados Unidos, mas agem com 
prepotência e hipocrisia”. 

Resumo da carta: A irmã de Camila é ca-
sada com brasileiro. Vivem em São Paulo. A 
sobrinha dela crê que o autor da música Fina 
Estampa é Caetano Veloso. Camila não en-
tende a omissão do nome de Chabuca Gran-
da na novela das nove da TV Globo. Diz que 
distribuirá nossa resposta em Lima e por toda 
a América Latina.

Amilcar Mendes, mineiro de BH, de Miami:

O arranjo da abertura da novela é do carioca Victor 
Pozas. Um oásis no deserto musical brasileiro

O disco Fina Estampa, 
de Caetano Veloso, é uma boa 

coleção de sucessos latinos

Chabuca dedicou título e canção ao seu pai, 
um cavaleiro e cavalheiro de Fina Estampa



