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EDITORIAL

A questão referente à circulação, recepção e apropriação de culturas 
é latente em todas as épocas e tem na modernidade vários paradig-

mas, tanto na poesia quanto na música e nos costumes, com suas variações 
locais, regionais e nacionais, em contexto rural ou urbano (Burke, 2010). 
A história cultural, por sua vez, tal como a entende Chartier (2002, p. 
16-17), tem como objeto principal “o modo como em diferentes lugares e 
momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada 
a ler”. Assim, ela se constrói sobre três conceitos fundamentais: represen-
tação, prática e apropriação. São conceitos de grande funcionalidade para 
pensarmos o fenômeno que ora nos interessa – as relações entre música e 
identidade –, uma vez que problematiza as representações como espaços de 
luta ou disputa pelo poder do discurso, ao mesmo tempo em que deixa de 
conceber a recepção como uma ato meramente passivo, ou, quando muito, 
um fenômeno psicológico individual, seja para enfatizar o caráter criativo 
das práticas cotidianas (Certeau, 1998), seja para marcar a intervenção do 
leitor, espectador ou ouvinte da obra de arte. Por outro lado, não há como 
falar de circulação, recepção e apropriação de culturas sem levar em conta 
a ideia de uma cultura diaspórica, para falar como Hall (2006), uma vez que 
abrange discursos e manifestações políticas, artísticas e culturais de grupos 
sociais que têm uma espécie de dupla, ou híbrida pertença, embora tenham 
nascido e/ou crescido nos guetos e subúrbios de grandes cidades europeias 
ou norte-americanas. O objetivo deste dossiê é reunir artigos científicos 
sobre a matéria, no intuito de estabelecer uma periodização relacionada à 
circulação, recepção e apropriação de culturas estrangeiras no Brasil.

Este número da REVEC, dedicado ao tema “Música e Identidade”, nos 
Brinda com uma coletânea de artigos instigantes que abordam o tema sob 
várias perspectivas. Abrimos com o excelente texto de Adalberto Paran-
hos, A cruzada da purificação nacional contra a Bossa Nova: ecos de 
um debate, que busca, segundo o autor, evidenciar que ouvir Elomar falar 
equivale a comprar um bilhete para uma viagem sem volta rumo ao pas-
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sado, pois suas palavras representam um eco tardio de 
argumentos esgrimidos por nacionalistas ferrenhos, a 
exemplo do pesquisador e jornalista José Ramos Tin-
horão e outros. No rastro do sucesso da Bossa Nova, 
entre o fim dos anos 1950 e a década de 1960, a reação 
se instalou no país, dando início a uma verdadeira cru-
zada de purificação da música popular brasileira, uma 
versão à moda da casa de uma espécie de “nazismo 
cultural”. Escrito fora dos padrões acadêmicos mais 
ortodoxos, o artigo de Adalberto Paranhos, a partir da 
crítica às formulações de Elomar, trata do debate do 
período em torno da Bossa Nova.

Em Eu sou favela, sou/ Eu sou do gueto, sou”: música, 
identidade, território, Roberto Camargos analisa 
o modo como os rappers, em seus discursos music-
ais, contribuíram para o desenvolvimento de noções 
complexas de pertencimento identitário e territorial. 
Assim, investiga como alguns deles tencionaram rep-
resentações, estigmas e duras experiências relacionadas 
às periferias e favelas, produzindo ideias e imagens pos-
itivadas e trabalhando, inclusive, em favor da autoes-
tima de uma população muito numerosa. 

“DE FLORES E CHÃOS: OUTRAS TRILHAS DE 
CAMINHANDO”, de Ravel Giordano Paz, analisa a 
canção “Pra não dizer que não falei das flores” (mais 
conhecida como “Caminhando”), do cantor e composi-
tor paraibano Geraldo Vandré, buscando ressituá-la em 
seu contexto histórico imediato e sopesando seu efetivo 
valor estético, no âmbito e para além desse contexto, a 
saber, o período imediatamente à instauração do Ato 
Institucional número 5 pelo regime militar que gover-
nava o Brasil. 

“SOY LOCO POR TI, AMÉRICA”: TROPICALISMO, 
MÚSICA E IDENTIDADE LATINO-AMERICANA, 
aasinado por Éverton Santos e Christina Ramalho, faz 
uma abordagem do movimento tropicalista no Brasil, 
da relação entre a América Latina e a produção musi-
cal, no que diz respeito às representações identitárias da 
região, através de uma discussão acerca do viés enga-
jado ou lírico-amoroso/ufanista que envolve a canção 
“Soy loco por ti, América”, composta por Gilberto Gil 
e Capinan e gravada por Caetano Veloso, pela primeira 

vez, em 1968. O artigo, assim, propõe-se a repensar o 
sentido da música latino-americana de protesto a partir 
da segunda metade do século XX.  

Em seguida, IDENTIDADE E MEMÓRIA NOS VER-
SOS DA CANÇÃO: O DISCURSO DE ETNICIDADE 
PRESENTE EM NA LETRA DA CANÇÃO MÃE 
ÁFRICA, de Sara Rogéria Santos Barbosa, objetiva 
analisar a construção discursiva étnica negra presente 
na letra da canção Mãe África (SIVUCA; PINHEIRO, 
s/n, 1982), uma vez que esta traz em seu bojo traços 
memorialistas de fortalecimento identitário negro e de 
pertencimento. Tal sentimento de pertença é percebido 
na letra da canção a partir da narrativa de um passado 
não vivido pelo homem do século XX, mas recepcio-
nado como parte de sua ancestralidade, de tal forma 
que o sentimento que aflora é de saudade de um tempo 
nunca vivido e um desejo de retornar a uma terra onde 
nunca esteve. 

Carlos Cézar Mascarenhas de Souza, em Opereta ver-
bal do drama cartesiano no teatro da imaginação 
tropical, aborda dois aspectos que se manifestam na 
escritura da prosa-poética Catatau, do escritor Paulo 
Leminski: a teatralidade e a musicalidade. Ao mesmo 
tempo, visa articular uma leitura interdisciplinar com 
as contribuições da Psicanálise freudo-lacaniana sobre 
o problema da “identidade” a partir do discurso enun-
ciado pela personagem Renatus Cartesius, duplo fic-
cional do filósofo francês René Descartes que, segundo 
a narrativa desta ficção literária, teria vindo ao Brasil 
durante o governo de Maurício de Nassau no período 
das “Invasões Holandesas”, em Pernambuco.

Fechamos este dossiê com MÚSICA PARA DANÇAR 
NO BRASIL DA DITADURA: do samba ao soul, do 
soul à disco (1970-1979), escrito por Luiz Eduardo 
Olievira e Lázaro da Cruz Santos. O artigo, resultante 
de uma pesquisa de Inciação Científica, busca inves-
tigar os modos pelos quais a “soul music” e a cultura 
disco foram apropriadas no Brasil, sobretudo a partir 
de 1970, quando a sonoridade do soul como novo estilo 
musical já se fazia ver em “BR-3”, canção composta por 
Antonio Adolfo e Tibério Gaspar e vencedora do V 
Festival Internacional da Canção daquele ano, na voz 
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de Tony Tornado e do Trio Ternura, até 1979, quando 
a febre da disco, ao tornar-se extremamente comercial 
e repetitiva, acabou condicionando, nos Estados Uni-
dos, o movimento disco sucks. Por outro lado, no Brasil, 
1979 é o ano em que ocorre a revogação dos instru-
mentos de exceção da ditadura, como o célebre AI-5, 
pelo Congresso nacional, e o retorno dos exilados, com a 
abertura política, criando um estado de coisas que possi-
bilitou o restabelecimento do habeas corpus, da autono-
mia do judiciário e da liberdade – relativa – de imprensa. 
Nossa hipótese é de que a difusão e popularização da soul 
music e da cultura disco no Brasil foi um processo que, 
embora possa ser compreendido como uma imposição 
dos enlatados norte-americanos, cujo governo finan-
ciava a ditadura a que o país estava submetido desde o 
golpe militar de 1964, foi capaz de mostrar o seu poten-
cial transgressor, especialmente na formação de identi-
dades afirmativas do ponto de vista étnico.

Espero que você, leitor(a), leia com prazer esta coletânea 
preparada com muito carinho.
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EDITORIAL

The question referring to the circulation, reception and appropriation of 
cultures is latent in all of the eras and has in the modernity various par-

adigms, as in the poetry as in the music and mores, with its local, regional 
and national variations, in rural or urban contexts (Burke, 2010). The cul-
tural history, in its turn, as it is understood by Chartier (2002, p. 16-17), 
has as its main object “the way in which different places and moments one 
determined social reality is constructed, thought, given to read”. This way, it 
builds itself over three fundamental concepts: representation, practice and 
appropriation. These are concepts of great functionality to think the phe-
nomenon that now interests us – the relations between music and identity 
–, once it problematizes the representations as spaces of struggle or dis-
pute for the power of discourse, at the same time in which stops conceiving 
the reception as an act merely passive, or, when much, an individual psy-
chological phenomenon, be it to emphasize the creative character of the 
everyday practices (Certeau, 1998), be it to mark the reader’s, spectator’s 
or listener’s work of art intervention. On the other hand, there is no way of 
talking about circulation, reception and appropriation of cultures without 
taking into account an idea of a diasporic culture, as says Hall (2006), once 
it covers discourses and political, artistic and cultural manifestations of 
social groups that have a doubled, or hybrid belonging, although born and/
or raised in the ghettos and suburbs of great European or North-American 
cities. The objective of this dossier is to reunite scientific articles about the 
subject, with the intent of stablishing a periodization related to the circula-
tion, reception and appropriation of foreign cultures in Brazil. 

This number of REVEC, dedicated to the theme “Music and Identity”, offers 
us a collection of instigating articles that approach the theme under vari-
ous perspectives. We open it with the excellent text of Adalberto Paranhos, 
A crusade of national purification from Bossa Nova: echos of a debate, 
that aims to, according to the author, make evident that listening to Elo-
mar’s complaints is the same as buying a one-way ticket to the past, since 
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his words represent, in many respects, a belated echo of 
arguments once advanced by staunch nationalists, such 
as José Ramos Tinhorão, a scholar and journalist, and 
many others. In the wake of the success of Bossa Nova, 
between the end of the 1950s and the decade of 1960, 
reactionary groups organized themselves and launched 
a crusade whose main objective was to purify Brazilian 
popular music, an action which resembled some sort 
of “cultural Nazism”. Written outside the most ortho-
dox academic standards, Adalberto’s article, departing 
from a critique of Elomar’s formulations, dives into the 
debate of the Bossa Nova period.

In “I’m a slum, I am / I’m from the ghetto, I am”: 
music, identity, territory, Roberto Camargos analyzes 
the way rappers, in their musical discourses, contrib-
uted to the development of complex notions of identity 
and territorial belonging. This way, he investigates how 
some of them confronted representations, stigmas and 
harsh experiences related to the peripheries and favelas 
and produced positive ideas and images, working even 
in favor of the self-esteem of an undoubtedly very large 
population.

Of flowers and grounds: other trails from “Camin-
hando”, by Ravel Giordano Paz, analyzes the song 
“Pra não dizer que não falei das flores” (better known 
as “Caminhando”), by the Brazilian singer and song-
writer Geraldo Vandré, seeking to reposition it in its 
immediate historical context and weighing its effective 
aesthetic value, in the scope and beyond that context, 
namely, the period immediately preceding the intro-
duction of Institutional Act number 5 (AI-5) by the 
military regime which governed Brazil.

 “Soy loco por ti, América”: tropicalism, music and 
latin-american identity, signed by Éverton Santos 
and Christina Ramalho, it aims at an approach to the 
tropicalist movement in Brazil, of the relationship 
between Latin America and music production, includ-
ing with regard to the identity representations of the 
region, towards a discussion of the engaged or lyri-
cal-loving/vainglorious character that surrounds the 
song “Soy loco por ti, América”, written by Gilberto Gil 

and Capinan and recorded by Caetano Veloso, for the 
first time, in 1968. The article, then, proposes itself to 
rethink the meaning of Latin American music of pro-
test, from the second half of the twentieth century.

Following, Identity and memory in the verses of the 
song: the discourse of ethnicity in the lyrics of the 
song Mãe África, by Sara Rogéria Santos Barbosa, aims 
to analyze the discourse of black ethnicity that one may 
find in the song Mãe Africa – Mama Africa – (SIVUCA; 
PINHEIRO, s/n, 1982), since it bears memorialistic, 
nostalgic traces, which provides the strengthening of 
black identity as well as of a sense of belonging. Such 
sense of belonging, frequently seen during Roman-
ticism, when it became necessary to forge a national 
identity, is noticed in the song here analyzed through 
the narrative of a past which was not lived by the 20th 
century man, but taken as part of his ancestrality, in 
such a way that he goes as far as to miss a time which 
he had never known and desire to return to a place to 
where he had never been.

Carlos Cézar Mascarenhas de Souza, in Verbal operetta 
of the cartesian drama in the theater of the tropical 
imagination, discusses two aspects that can be found 
in the poetic prose of Catatau, by Paulo Leminski, 
namely: theatricality and musicality. Also, it attempts to 
articulate an interdisciplinary reading with the contri-
butions of the Freudian-Lacanian Psychoanalysis about 
the issue of identity, departing from the discourse of the 
character Renatus Cartesius, a fictional double of the 
French philosopher René Descartes who, according to 
the narrative of this literary fiction, would have come 
to Brazil during Maurice of Nassau’s government in the 
period of the “Dutch Invasions” in Pernambuco.

We close this dossier with Music for dancing in Bra-
zilian dictatorship: from samba to soul, from soul to 
disco (1970-1979), written by Luiz Eduardo Oliveira 
and Lázaro da Cruz Santos. The article, a result from a 
Scientific Initiation research, intends to investigate the 
way how soul music and disco music were appropri-
ated in Brazil, especially from 1970, when soul music, 
as a new musical genre, became popular in the coun-
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try, especially because of “BR-3”, a song composed by 
Antonio Adolfo and Tibério Gaspar which won the 
5th FIC (International Music Festival) that year, sung 
by Tony Tornado and Trio Ternura, until 1979, when 
the disco fever, made commercial and repetitive, ended 
up provoking, in the United States, the “disco sucks” 
movement, a collective attitude of rejection and demo-
nization which, although had begun to emerge in 1976, 
exploded in a very incisive way with the “Disco Demo-
lition Night”, an event organized by the radio DJ Steve 
Dahl in Chicago, in the interval of a baseball match 
in the Comiskey Park, in july 12th, 1979. On the other 
hand, 1979 is the year in which the revocation, by the 
National Congress, of all the instruments of excep-
tion of the military dictatorship, like the famous AI-5, 
occurred, as well as the return of exiled intellectuals 
and the political overture, helping to create a state of 
things which made possible the return of the habeas 
corpus, of the judicial autonomy and the relative free-
dom of press, even though there is a common sense 
in Brazilian historiography according to which dicta-
torship in Brazil was extinguished only in 1985, with 
the indication of the first civil president, José Sarney, 
as if the Brazilian dictatorship was only a work of the 
military staff. Our hypothesis is that the diffusion and 

popularization of soul music and disco culture in Brazil 
was a process which, although can be understood as an 
imposition of cultural products from the United States, 
whose government financed the dictatorial regime 
since 1964, was able to show their transgressive poten-
tial, especially in the formation of affirmative identities 
from the ethnical point of view.

I hope that you, reader, read with pleasure this collec-
tion prepared with a lot of care.
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EDITORIAL

La cuestión referente a la circulación, recepción y apropiación de cul-
turas es latente en todas las épocas y tiene en la modernidad varios 

paradigmas, tanto en la poesía como en la música y en las costumbres, con 
sus variaciones locales, regionales y nacionales, en contexto rural o urbano 
(Burke , 2010). La historia cultural, a su vez, tal como la entiende Chartier 
(2002, p.16-17), tiene como objeto principal “el modo como en diferentes 
lugares y momentos una determinada realidad social es construída, pen-
sada, dada a leer”. Así, se construye sobre tres conceptos fundamentales: 
representación, práctica y apropiación. Son conceptos de gran funcionali-
dad para pensar el fenómeno que nos interesa -las relaciones entre música 
e identidad-, ya que problematiza las representaciones como espacios de 
lucha o disputa por el poder del discurso, al mismo tiempo que deja de con-
cebir la recepción como un acto meramente pasivo, o, cuando mucho, un 
fenómeno psicológico individual, sea para enfatizar el carácter creativo de 
las prácticas cotidianas (CERTEAU, 1998), sea para marcar la intervención 
del lector, espectador o oyente de la obra de arte. Por otro lado, no hay 
como hablar de circulación, recepción y apropiación de culturas sin tener 
en cuenta la idea de una cultura diaspórica, para hablar como Hall (2006), 
ya que abarca discursos y manifestaciones políticas, artísticas y culturales 
de grupos sociales que tienen una especie de doble, o híbrida pertenen-
cia, aunque han nacido y/o crecido en los guetos y suburbios de grandes 
ciudades europeas o norteamericanas. El objetivo de este dossier es reunir 
artículos científicos sobre la materia, con el fin de establecer una period-
ización relacionada a la circulación, recepción y apropiación de cultivos 
extranjeros en Brasil.

Este número de la REVEC, dedicado al tema “Música e Identidad”, nos 
brinda con una colección de artículos instigadores que abordan el tema 
bajo varias perspectivas. Abrimos con el excelente texto de Adalberto Para-
nhos, La cruzada de la purificación nacional contra la Bossa Nova: ecos 
de un debate, que busca, según el autor, evidenciar que oír a Elomar hablar 

Luiz Eduardo Oliveira

https://seer.ufs.br/index.php/revec
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equivale a comprar un billete para un viaje sin vuelta 
hacia el pasado, porque sus palabras representan un 
eco tardío de argumentos esgrimidos por nacionalis-
tas férreos, a ejemplo del investigador y periodista José 
Ramos Tinhorão y otros. En el rastro del éxito de la 
Bossa Nova, entre finales de los años 1950 y la década 
de 1960, la reacción se instaló en el país, dando inicio 
a una verdadera cruzada de purificación de la música 
popular brasileña, una versión a la moda de la casa de 
una especie de “Nazismo cultural”. Escrito fuera de los 
estándares académicos más ortodoxos, el artículo de 
Adalberto Paranhos, a partir de la crítica a las formula-
ciones de Elomar, trata del debate del período en torno 
a la Bossa Nova.

“En mí soy favela, soy / Soy del gueto, soy”: música, 
identidad, territorio, Roberto Camargos analiza la 
forma en que los raperos, en sus discursos musicales, 
contribuyeron al desarrollo de nociones complejas de 
pertenencia identitaria y territorial. Así, investiga cómo 
algunos de ellos han promovido representaciones, 
estigmas y duras experiencias relacionadas con las per-
iferias y favelas, produciendo ideas e imágenes positi-
vas y trabajando, incluso, en favor de la autoestima de 
una población muy numerosa.

“De flores y suelos: otras trillas de “caminhando”, de 
Ravel Giordano Paz, analiza la canción “Pra não dizer 
que não falei das flores” (más conocida como “Camin-
hando”), del cantor y compositor paraibano Geraldo 
Vandré, buscando reubicarla en su contexto histórico 
inmediato y sopesando su efectivo valor estético, en el 
ámbito y para allá de ese contexto, a saber, el período 
inmediatamente a la instauración del Ato Institucional 
número 5 por el régimen militar que gobernaba Brasil.

“Soy loco por ti, América”: Tropicalismo, música e 
identidad latinoamericana, de autoría de Éverton 
Santos y Christina Ramalho, hace un abordaje del 
movimiento tropicalista en Brasil, de la relación entre 
América Latina y la producción musical, en lo que con-
cierne a las representaciones identitarias de la región, a 
través de una discusión acerca del sesgo comprometido 
o lírico-amoroso/ufanista que envuelve la canción “Soy 

loco por ti, América”, compuesta por Gilberto Gil y 
Capinan y grabada por Caetano Veloso, por primera 
vez, en 1968. El artículo, así, propone el repensar el sen-
tido de la música latinoamericana de protesta a partir 
de la segunda mitad del siglo XX.

En secuencia, Identidad y memoria en los versos 
de la canción: el discurso de etnicidad presente en 
la letra de la canción madre África, de Sara Rogéria 
Santos Barbosa, objetiva analizar la construcción dis-
cursiva étnica negra presente en la letra de la canción 
Madre África (SIVUCA; PINHEIRO, s/n, 1982), una 
vez que ésta trae en su bojo rasgos memorialistas de 
fortalecimiento identitario negro y de pertenencia. Tal 
sentimiento de pertenencia es percebido en la letra 
de la canción a partir de la narrativa de un pasado no 
vivido por el hombre del siglo XX, sino recepcionado 
como parte de su ancestralidad, de tal forma que el 
sentimiento que aflora es el de nostalgia de un tiempo 
nunca vivido y un deseo de regresar a una tierra donde 
nunca estuvo. 

Carlos Cézar Mascarenhas de Souza, em Opereta verbal 
del drama cartesiano en el teatro de la imaginación 
tropical, aborda dos aspectos que se manifiestan en la 
escritura de la prosa-poética Catatau, del escritor Paulo 
Leminski: la teatralidad y la musicalidad. A la vez, visa 
articular una lectura interdisciplinaria con las contribu-
ciones del Psicoanálisis freudo-lacaniano sobre el prob-
lema de la “identidad” a partir del discurso enunciado 
por el personaje Renatus Cartesius, doble ficcional del 
filósofo francés René Descartes que, según la narrativa 
de esta ficción literaria, habría venido a Brasil durante 
el gobierno de Maurício de Nassau en el período de las 
“Invasiones Holandesas”, en Pernambuco.

Finalizamos este dossier con Música para bailar en el 
Brasil de la dictadura: del samba al soul, del soul a la 
disco (1970-1979), escrito por Luiz Eduardo Olievira 
y Lázaro da Cruz Santos. El artículo, resultante de una 
investigación de Iniciación Científica, busca investigar 
los modos por los cuales la “soul music” y la cultura 
disco han sido apropiadas en el Brasil, principalmente 
a partir de 1970, cuando la sonoridad del soul como 
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nuevo estilo musical ya se hacía ver en “BR-3”, canción 
compuesta por Antonio Adolfo y Tibério Gaspar y 
vencedora del V Festival Internacional de la Canción de 
aquel año, en la voz de Tony Tornado y del Trio Tern-
ura, hasta 1979, cuando la fiebre de la disco, al tornarse 
extremadamente comercial y repetitiva, acabó condi-
cionando, en los Estados Unidos, el movimiento disco 
sucks. Por otro lado, en Brasil, 1979 es el año en que 
ocurre la revocación de los instrumentos de excepción 
de la dictadura, como el célebre AI-5, por el Congreso 
Nacional, y el regreso de los exiliados, con la apertura 
política, creando un estado de cosas que posibilitó el 
restablecimiento del habeas corpus, de la autonomía del 
judiciario y de la libertad – relativa – de la imprenta. 
Nuestra hipótesis es de que la difusión y popularización 
de la soul music y de la cultura disco en Brasil fue un 
proceso que, aunque pueda comprenderse como una 
imposición de los enlatados norteamericanos, cuyo 
gobierno le financiaba a la dictadura que controlaba el 
país desde el golpe militar de 1964, ha sido capaz de 
mostrar su potencial transgresor, especialmente en la 

formación de identidades afirmativas del punto de vista 
étnico.

Espero que cada uno de vosotros, lector(a), pueda leer 
con placer esta colección preparada con mucho cariño.
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A CRUZADA DA PURIFICAÇÃO 
NACIONAL CONTRA A BOSSA NOVA: 
ECOS DE UM DEBATE

RESUMO

Tempos atrás, Elomar, o cantador das caatingas, exprimiu toda a sua insatisfação 
em relação à Bossa Nova, um caso explícito, segundo ele, de “puxa-saquismo cul-
tural” de quem resolveu “jazzar o samba” para entrar no mercado norte-ameri-
cano. Este artigo procura evidenciar que ouvir Elomar falar equivale a comprar um 
bilhete para uma viagem sem volta rumo ao passado, pois suas palavras representam, 
sob vários aspectos, um eco tardio de argumentos esgrimidos por nacionalistas fer-
renhos, a exemplo do pesquisador e jornalista José Ramos Tinhorão e outros mais. 
No rastro do sucesso da Bossa Nova, entre o fim dos anos 1950 e a década de 1960, a 
reação se instalou e estalou, pondo em movimento uma verdadeira cruzada de puri-
ficação da música popular brasileira, uma versão à moda da casa de uma espécie 
de “nazismo cultural”. Este texto, escrito fora dos padrões acadêmicos mais ortodo-
xos, mergulha, a partir da crítica às formulações de Elomar, no debate do período 
em torno da Bossa Nova. Dirigido especialmente a não iniciados na matéria, ele, tal 
como aparece aqui, é um fragmento inicial de um longo artigo, publicado em 1990, 
sem nunca haver chegado até hoje aos meios de comunicação digital.
Palavras-chave: Samba e jazz. Bossa Nova. Nacionalismo musical.
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A CRUSADE OF NATIONAL PURIFICATION FROM BOSSA NOVA: ECHOS OF A DEBATE

ABSTRACT
Some time ago, Elomar, the singer of the caatingas (Caatinga biome) –, made public his dissatisfaction towards Bossa Nova, which is, 
from his point of view, an explicit instance of “cultural toadyism” from whom decided to jazz up Samba in order to enter the American 
music market. This article aims to make evident that listening to Elomar’s complaints is the same as buying a one-way ticket to the past, 
since his words represent, in many respects, a belated echo of arguments once advanced by staunch nationalists, such as José Ramos 
Tinhorão, a scholar and journalist, and many others. In the wake of the success of Bossa Nova, between the end of the 1950s and the 
decade of 1960, reactionary groups organized themselves and launched a crusade whose main objective was to purify Brazilian popular 
music, an action which resembled some sort of “cultural Nazism”. This text, written outside the most orthodox academic standards, 
dives into the debate of the Bossa Nova period, departing from a critique of Elomar’s formulations. Addressed to those not versed in the 
matter, this piece is part of a longer article, published in 1990, which has never reached digital platforms until now. 
Keywords: Samba and jazz. Bossa Nova. Musical Nationalism.

LA CRUZADA DE LA PURIFICACIÓN NACIONAL CONTRA LA BOSSA NOVA: ECOS DE UN DEBATE

RESUMEN
Hace tempo, Elomar, el cantante de las caatingas , expresó toda su insatisfacción en relación a la Bossa Nova, un caso explícito, según él, 
de “adulación cultural” de quien resolvió “jazzar el samba” para entrar en el mercado norteamericano . En este artículo se busca eviden-
ciar que oír a Elomar hablar equivale a comprar un billete para un viaje sin retorno hacia el pasado, pues sus palabras representan, en 
varios aspectos, un eco tardío de argumentos esgrimidos por nacionalistas férreos, a ejemplo del investigador y periodista José Ramos 
Tinhorão y otros más. En el rastro del éxito de la Bossa Nova, entre finales de los años 1950 y la década de 1960, la reacción se instaló 
y estalló, poniendo en movimiento una verdadera cruzada de purificación de la música popular brasileña, una versión a la moda de la 
casa de una especie de “Nazismo cultural”. Este texto, escrito fuera de los estándares académicos más ortodoxos, se sumerge, a partir de 
la crítica a las formulaciones de Elomar, en el debate del período en torno a la Bossa Nova. Dirigido especialmente a no iniciados en la 
materia, él, tal como aparece aquí, es un fragmento inicial de un largo artículo, publicado en 1990, sin nunca haber llegado hasta hoy a 
los medios de comunicación digital.
Palabras clave: Samba y jazz. Bossa nova. Nacionalismo musical.
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Bossa Nova, samba-jazz
Sambalanço ou samba só
O que importa é que o balanço é bom [...]
Balançando viajou
Balançando ele provou
Que esse mundo não é quadrado, não
“Samba só”
(Walter Santos e Tereza Souza) 

EXPLICAÇÃO INTRODUTÓRIA

Este texto, duplamente datado, é republicado aqui quase 
28 anos após haver sido dado à luz. Por que datado? 
Em primeiro lugar, porque data do outono de 1990, 
como decorrência de uma incursão num debate cujo 
mote foi uma entrevista concedida por Elomar, na qual 
ele desancava a Bossa Nova. Tratei, então, de eviden-
ciar como tais críticas se afinavam, em larga medida, 
pelo mesmo diapasão de José Ramos Tinhorão e outros 
nacionalistas de plantão, que concebiam a produção 
musical bossa-novista como expressão de um impulso 
artístico de lesa-brasilidade. 
      
O artigo, escrito em linguagem que, em muitas passa-
gens, transgride os padrões habitualmente aceitos na 
academia, nutriu-se de um objetivo polêmico. Embora 
aluda a determinados autores e obras, dispensei-me 
da obrigação de amarrá-lo a certos penduricalhos aca-
dêmicos. Interessava-me, acima de tudo, não poluí-lo 
com esse tipo de procedimento, animado pelo propó-
sito de torná-lo mais fluente, quando mais não seja 
porque seu público-alvo era, em especial, o leitor não 
iniciado nessa discussão. Recheei-o, isso sim, de um 
grande número de notas, sem dúvida, porém, como 
adverti, à época, numa observação preliminar, “apesar 
da alta dose de arbitrariedade desta decisão, optei por 
citar, mais ou menos abundantemente, ao longo deste 
trabalho, aquilo que possa constituir o que designei 
de notas musicais, ou melhor, referências encontradas 
em disco”. Sem maiores pretensões teóricas e analíti-
cas, moveu-me a intenção de condensar boa parte das 
conclusões apresentadas por uns tantos estudiosos da 
Bossa Nova, o que não implicou, contudo, renunciar 
por inteiro à tentativa de incorporar também algumas 
contribuições pessoais. Mas a principal finalidade das 

muitas notas de rodapé acopladas ao artigo consistia 
em fornecer um roteiro discográfico a quem não esti-
vesse mais familiarizado com a Bossa Nova. Para esta 
reedição, no entanto, busquei atender às exigências 
acadêmicas de praxe, com a menção, comme ll faut, às 
indicações mais precisas sobre os textos dos quais me 
servi e suas referências complementares. 

Nem por isso procurei suprir problemas que envol-
vem a segunda razão pela qual esta é uma obra datada. 
Não me dispus a incorporar a vasta bibliografia que, de 
meados de 1990 até hoje, foi produzida sobre a Bossa 
Nova. Assumir tal tarefa desfiguraria o artigo, que, 
com as suas limitações, deve ser encarado, efetiva-
mente, como uma produção intelectual que se inscreve 
naquele e não neste tempo. De todo modo, de lá para 
cá, depois de esgotados os 1.000 exemplares impressos 
da edição nº 3 de História & Perspectivas (Uberlândia, 
jul.-dez. 1990, p. 5-111) que o acolheu, chegaram-me 
com frequência pedidos de cópias do texto (que, coi-
sas do século passado, foi datilografado em máquina 
elétrica e nunca disponibilizado pelas infovias). Pes-
quisadores da Bossa Nova, desde graduandos a douto-
res ou pós-doutorandos, continuaram a demandar sua 
reprodução ou republicação. Nesse meio-tempo, Kátia 
Rodrigues Paranhos (UFU), Miliandre Garcia (UEL), 
Cleodir Morais (UFPA) e André Rocha Leite Haudens-
child (ex-Udesc), aos quais sou muito grato, insistiram 
na conveniência de retirá-lo do ineditismo digital. A 
gota d’água, nesse processo de meu convencimento, 
veio com Herom Vargas (Umesp) e Mozahir Bruck 
(PUC-Minas), que publicaram recentemente na revista 
Matrizes, editada na USP, o trabalho “Entre ruptura e 
retomada: crítica à memória dominante da bossa nova”, 
disponível em https://www.revistas.usp.br/matrizes/
issue/view/10394. 

Neste ano em que a Bossa Nova sopra suas 60 velinhas 
(o uso do diminutivo constitui uma de suas marcas), 
resolvi, enfim, sacudir a poeira e tirá-lo da toca. Ante-
cipando-se a uma reedição total do artigo, talvez em 
e-book, acompanhado de uma introdução e de uma 
minifortuna crítica, o que agora se oferece à degustação 
dos leitores é um simples aperitivo. Amputado, ele res-
surge, aqui, reduzido às primeiras páginas de um texto 
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que, originalmente, se estendeu por longas 107 pági-
nas. Nessa operação de encolhimento, deixei de lado 
os tópicos que se seguiriam: “Vira o disco: a revolução 
sonora da Bossa Nova”, “Múltiplas faces de um mesmo 
rosto”, “Num cantinho um violão e um novo canto”, 
“Outras palavras”, “Made in Brazil”, “A ‘desalienação’ 
da Bossa Nova e a subida do morro”, “Morte e vida 
da Bossa Nova” e “Tradição e contemporaneidade na 
MPB”. Eles anunciam, por assim dizer, cenas dos pró-
ximos capítulos, histórias que, como se fossem desti-
ladas em conta-gotas, ficam para uma outra vez. Antes 
de pôr um ponto final nesta nota, não poderia faltar, 
obviamente, uma palavra de agradecimento ao editor 
da Revista de Estudos Culturais, Luiz Eduardo Oliveira. 
Dele recebi todo estímulo e compreensão para trazer de 
novo à boca da cena este fragmento de artigo que jazia 
submerso, apartado do mundo digital.  O pinto quebra, 
finalmente, a casca do ovo. E isso, para mim, se reveste 
de um significado afetivo todo particular. Pudera! Ao 
escrevê-lo – um ato de curtição e de devoção à Bossa 
Nova –, eu não era mais do que um diletante aprecia-
dor de música. Não passava pela minha cabeça que, um 
dia, uma parcela substancial das minhas atividades de 
pesquisa gravitaria em torno das relações entre política, 
história e cultura, com ênfase na canção popular. Este é, 
intelectualmente falando, meu filho primogênito, pois foi 
a primeira vez que eu pari um texto sobre música popu-
lar. E a primeira vez a gente não esquece jamais (AP).

_____________________________________
     
A vida não costuma ser fácil para aqueles que se insur-
gem contra tradições solidamente estabelecidas e, 
alheios aos dogmatismos, passam a interrogar as evi-
dências de uma época. João Gilberto e João Donato 
que o digam. Antes da Bossa Nova tomar de assalto a 
moderna cena musical brasileira, a partir do sucesso 
de “Chega de saudade”, com João Gilberto, exigia-se 
dos novos músicos em formação muita ginga e per-
severança para driblar as dificuldades impostas pela 
tradição.

Aí pela segunda metade dos anos 50, os dois João 
foram convidados para uma série de shows numa estân-
cia hidromineral mineira. O que estava em princípio 

agendado para ser uma temporada reduziu-se, tragi-
camente, a uma noite de um show só. Ao final da pri-
meira e única apresentação, o empresário chamou João 
Gilberto e João Donato a um canto e os despachou: 
“Vocês vão receber tudo direitinho, mas, por favor, não 
toquem mais”. Donato, que cuidava de acompanhar 
João Gilberto ao piano, hoje se lembra desse episódio 
sem perder o bom humor:
 

Foi num desses lugares que têm água mineral. 
Conclusão: a gente ficou lá, já que o hotel 
estava pago e estava com dinheiro no bolso. 
Foi um porre geral de água mineral. Aliás, 
uma dor de barriga danada. Veja você como 
são as coisas: hoje em dia, João só canta onde 
quer, quando quer e da maneira que quer 
(Donato, 1989, p. 20).

Ambos já estavam, afinal, acostumados aos narizes tor-
cidos e às orelhas em pé diante do som que extraíam de 
seus instrumentos, no caso, piano, violão e voz. Quan-
tas vezes, na própria Copacabana que assistia à gesta-
ção da Bossa Nova, João Donato, ao se oferecer para 
dar uma canja (tocar de graça, na gíria musical), era 
aconselhado pelo proprietário de boate: “Deixa pri-
meiro esvaziar um pouco” (id.), o que o condenava a 
tocar depois das 4 da manhã. Várias vezes, sentados à 
beira da calçada do Copacabana Palace, não restava a 
João Gilberto e a João Donato senão maldizer a incom-
preensão das pessoas sintonizadas com as sonoridades 
instituídas.

Recordo aqui esses acontecimentos porque, seja lá 
como for, eles não fazem parte de um passado soter-
rado. Basta atentar para as palavras de Elomar em uma 
de suas últimas andanças por Minas Gerais. Ao ler 
entrevista concedida em Uberlândia pelo cantador das 
caatingas (Elomar, 1987, p. 11), imediatamente voltei 
a pensar num fenômeno de que tanto já se falou e do 
qual talvez nunca se falará o suficiente: a dificuldade 
de sermos contemporâneos do nosso próprio tempo. 
Quantos de nós, agarrados a modelos envelhecidos 
de pensamento, ação e gosto, não opomos resistência, 
aqui e ali, a novas experiências no campo da existência 
humana, a ponto de nos tornarmos, por vezes, cegos e 
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surdos às exigências de busca de novas alternativas de 
vida?

Isso se aplica, em termos gerais, a todos os aspectos das 
nossas vidas, inclusive ao terreno musical. Quando o 
tema é música popular brasileira, MPB ou coisa que o 
valha, muitos são aqueles que, trafegando na contramão 
de certas conquistas musicais históricas, pedem passa-
gem para sair em defesa da “nossa tradição musical”, da 
“identidade musical brasileira”. Na prática essa postura 
implica, normalmente, congelar uma determinada con-
cepção que se tem sobre o passado e conduz à tentativa 
de paralisia da procura de novas formas de expressão 
e satisfação estética. Tradição e identidade cultural se 
convertem, portanto, em senhas a partir das quais fre-
quentemente se tenta barrar o trânsito rumo ao novo.

TUPI OR NOT TUPI

Ao evocar o início de sua carreira em disco, em 1967, 
Elomar declara ter aparecido “imprensado entre dois 
rolos compressores”. E arremessa seus petardos con-
tra esses dois alvos, por ele considerados “duas gran-
des pinoias”: “um, o tal do iê-iê-iê, e, outro, uma tal de 
Bossa Nova”. Mas, na verdade, sua implicância maior 
se dirige contra a Bossa Nova. Elomar bate fundo: “ela 
é uma espécie de tentativa de um pacto cultural nosso 
com o estrangeiro”. Mais ainda: “para entrar nos Esta-
dos Unidos, num puxa-saquismo danado, subserviên-
cia, eles [os autores da Bossa Nova] pegaram o samba e 
enfeitaram de jazz, ‘jazzaram’ o samba para entrar em 
Nova Iorque” (id.). Em síntese, com a Bossa Nova aqui 
jaz o samba...

Não exatamente por acaso, ouvir Elomar falar equivale 
a fazer uma viagem pelo tempo, irremediavelmente em 
direção ao passado, ou melhor, a uma concepção de pas-
sado musical que ele e outros mais erigem em “memó-
ria nacional”. Sua entrevista nos leva de volta sobretudo 
à década de 60, um momento particular de efervescên-
cia cultural no Brasil e no mundo. Entrincheirados em 
suas cidadelas, os tradicionalistas (não seria preferível 
“tradinacionalistas”?), os puristas, ardorosos defensores 
das nossas “raízes musicais”, se imaginavam atacados de 
todos os lados por uma espécie de conspiração interna-

cional que punha em xeque o que havia de mais “genui-
namente nacional” na música popular brasileira. Com 
o cruzado José Ramos Tinhorão à frente – historiador 
e crítico musical nacionalista que esteve no centro de 
muitas polêmicas desencadeadas na época – empreen-
deu-se uma verdadeira “cruzada da purificação”. Essa 
corrente recrutou adeptos, como não poderia deixar de 
ser, até em setores da esquerda, cujo casamento histó-
rico com o nacionalismo, embora não tenha tido um 
final feliz, gerou muitos rebentos, do qual foi expres-
são inclusive parte da produção da música de protesto 
(música que era também uma maneira de botar “todos 
os fracassos nas paradas de sucessos”, como diria, num 
outro contexto, Caetano Veloso em “Épico”). Ora, a 
entrevista de Elomar, qualquer que seja o lugar especí-
fico que ele ocupe nesse debate, soa hoje como um eco 
tardio de um momento já vivido.

Na realidade, a Bossa Nova – para não entrar aqui na 
análise da versão tupiniquim do rock’n’roll, o iê-iê-iê da 
Jovem Guarda – incomodava aos ouvidos educados de 
acordo com as sonoridades tradicionais. Num período 
em que, alimentado pelos mitos do nacionalismo 
gerados pelo nacional-populismo e pelo desenvolvi-
mentismo, o binômio nação x antinação comandava o 
pensamento, a ação e o gosto musical de muita gente, a 
Bossa Nova seria a tradução, na área musical, do pro-
cesso de desnacionalização em curso. Selava, nas pala-
vras de Elomar, um “pacto cultural com o estrangeiro”. 
O jazz, aliado à “distorção” do samba, teria parido 
um monstro, estranho às “nossas tradições musicais”. 
Nessa visão, assentada num maniqueísmo típico de um 
nacional-populismo primário, o estrangeiro, no caso 
a música estrangeira, consistia na encarnação do Mal; 
era urgente resgatarmos o Bem, bebendo nas fontes 
“puras” (comumente associadas ao morro) onde jorra-
vam “o autêntico, o popular, o nacional”. A xenofobia 
adquiria novas expressões. Mudava de nome, enfim.

Muitos são os exemplos disponíveis da “ira santa” que 
se apoderou de disc jockeys e pesquisadores identi-
ficados com a “velha guarda”. Moraes Sarmento, cujo 
program pela Rádio Bandeirantes, do gênero hora da 
saudade, animava as noites paulistanas, com ressonân-
cia por todo o Brasil, via na Bossa Nova um movimento 
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de lesa-brasilidade e se esforçava por acordar lembran-
ças semiadormecidas. Na contracapa do LP Saudade 
em forma de samba, de Roberto Silva, a sua apresenta-
ção se equipara a um grito de guerra: 

Sambas de verdade, sem truque, sem 
sofisticação! Sambas do tempo em que o 
samba era samba! Do tempo em que as 
fábricas de pandeiro davam lucro... [...] 
Daqueles mesmos sambas que os ‘entendidos 
de hoje’ chamam de quadrado, mas que 
na realidade, queiram ou não, são sambas 
autenticamente nossos, legítimos, sem a 
presença da famigerada ‘macacobraz’, tão a 
gosto dos ‘entendidos de hoje’, que procuram 
denegrir aquela maneira verdadeira de como 
se cantava ou compunha um samba realmente 
brasileiro (Sarmento, 1966).

Macacobraz, ressalte-se, era expressão de largo uso no 
vocabulário de Moraes Sarmento, e sua intenção crítica 
se voltava contra tudo que, a seu ver, cheirava a cópia, 
postiço, imitação, inadequação à nossa realidade cultu-
ral. Numa palavra, aproximadamente o mesmo que o 
crítico literário Silvio Romero (1897, p. 121-123) queria 
dizer ao registrar que a “macaqueação” era fato social 
dominante nos tempos pós-coloniais, especialmente no 
2º reinado. 

Esse tipo de “racio-símio” ganhou destaque no período 
pós-surgimento da Bossa Nova. Atordoado pelos efeitos 
da gravação de “Chega de Saudade”, por João Gilberto, 
o pesquisador musical Lucio Rangel lhe contraporia, 
no final dos anos 50, a “interpretação sincera e brasi-
leira” de Roberto Silva, sem “recursos exóticos”. Muito 
preocupado com as “raízes” – ele próprio musicalmente 
conservador até a raiz do cabelo, sem se dar conta de 
que as verdadeiras raízes estão no Jardim Botânico –, 
Lucio Rangel enaltecia as virtudes do intérprete que 
apresentava: “Eis um cantor que, felizmente, canta à 
velha e autêntica maneira; ele não prende a voz, não 
canta ‘pra dentro’, não sussurra” e, ainda por cima, se 
move ao som de um “ritmo cem por cento brasileiro” 
(contracapa dos LPs Descendo o morro, de 1958, e Des-
cendo o morro, nº 2, de 1959). E por aí poderíamos ali-

nhar inúmeros exemplos de irritação provocada pela 
Bossa Nova. Quantas “sambesteiras” não foram pro-
clamadas na vã ilusão de preservar o samba diante do 
perigo representado por elementos “exógenos”. Decor-
ridos uns tantos anos, Sargentelli, por exemplo, conti-
nuava a desconsiderar a Bossa Nova. Para ele “samba 
tem que ter ziriguidum”, ser “samba da pesada”; por 
isso não admitia nenhuma convivência pacífica com 
o “samba gago”, característico do “violão na base da 
gagueira” (conforme sua participação no LP de Nelson 
Cavaquinho, Depoimento do poeta, de 1970).
        
Mas a luta contra a Bossa Nova nos anos 60 encontrou 
seu maior expoente em José Ramos Tinhorão. Des-
pertando reações de amor e ódio, esse estudioso das 
manifestações musicais brasileira não contemporizava 
em suas críticas. Na sua obra mais difundida, Pequena 
história da música popular: da modinha ao tropica-
lismo, ele, mais uma vez, insistia: “Historicamente, o 
aparecimento da bossa nova na música urbana do Rio 
de Janeiro marca o afastamento definitivo do samba de 
suas fontes populares” (Tinhorão, 1986, p. 230). Para 
Tinhorão, os jovens de classe média alta da zona sul 
carioca que produziram a Bossa Nova eram “comple-
tamente desligados” (id., p. 231) das nossas tradições 
musicais populares. Mais do que isso, eles encarna-
ram uma nítida divisão de classe na música popular 
brasileira: de um lado, os ritmos e canções populares 
que provinham das camadas urbanas mais baixas, de 
outro, a alta sofisticação dos signos musicais da alta 
classe média. E, sem fazer segredo do economicismo 
que pontua o seu pensamento de homem de esquerda, 
Tinhorão resumia sua visão do panorama musical do 
Brasil: “Dividida assim em duas grandes tendências, a 
partir da década de 60, a música popular urbana passou 
a evoluir numa perfeita correspondência com a situação 
econômico-social dos diferentes tipos de público a que 
se dirigia” (id., p. 236). Nesse contexto, a Bossa Nova, 
no fundo, se reduziria a “um exemplo (não consciente-
mente desejado) de alienação das elites brasileiras” (id., 
p. 231). Por essas e outras Caetano Veloso, muito jovem 
ainda, porém profundamente envolvido nos debates 
sobre os caminhos da MPB, contra-atacou quando 
Tinhorão lançou, em 1966, Música Popular: um tema 
em debate: “o livro de Tinhorão defende a preservação 
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do analfabetismo como uma única salvação da música 
popular brasileira” (Veloso, 1966, p. 378). Tupi or not 
tupi, that is the question, parecia afirmar Tinhorão, 
numa adaptação da conhecida fórmula de Oswald de 
Andrade (1928) ao seu nacionalismo estético estreito.

A discussão corria acalorada. Para uns, como fri-
sou recentemente Elomar em entrevista no programa 
“Arrumação”, da TV Minas, o distanciamento das fon-
tes populares se explicava essencialmente pela subjuga-
ção da MPB aos “elementos envenenantes do jazz, que 
mina as bases culturais do povo”. Para outros, situados 
no extremo oposto, o “nacionalismo nacionalóide” da 
Tradicional Família Musical (TFM, por alusão ao rea-
cionarismo da TFP) perdia de vista a necessidade da 
criação de uma música “nacional universal”, no dizer de 
Augusto de Campos (1986, p. 14). Intelectual às voltas 
com a produção da poesia concreta desde meados dos 
anos 50, ele lançou na década de 60 o célebre Balanço 
da Bossa e outras bossas. Nele investia, implacável, “não 
contra a Velha Guarda. Noel Rosa e Mário Reis estão 
muito mais próximos de João Gilberto do que supõe a 
TFM. Contra os velha-guardiões de túmulos e tabus. 
Idólatras dos tempos idos” (id., p. 14-15).

A influência do jazz no surgimento da Bossa Nova não 
tinha como – aliás, nem por que – ser negada. No pré-
58 o Beco das Garrafas, em Copacabana, era tomado 
por jam sessions. Músicos da maior importância, de 
João Donato a Luiz Eça, reconheciam seu débito para 
com as harmonizações jazzísticas. O Songbook Bossa 
Nova (1989), editado há pouco tempo, confirma-o 
novamente, se é que alguém ainda mantinha dúvidas 
a respeito disso. Luiz Eça, por exemplo, maestro, arran-
jador, líder do Tamba Trio e pianista de primeira linha, 
nunca fez a menor questão de esconder as influências 
recebidas de Art Tatum, Errol Garner, Oscar Peterson 
e Bill Evans.

Mas, a partir de determinado momento, mais precisa-
mente em 1962/63, a reação à “jazzificação” do samba 
se instalou dentro do próprio movimento bossa-no-
vista, uma evidência de que a oposição samba x jazz 
não refletia apenas o ponto de vista dos que eram con-
tra ou a favor da Bossa Nova. A realidade se apresen-

tava algo mais complexa, incapaz de ser submetida a 
esquemas analíticos simplistas. Contraditoriamente, 
Carlos Lyra, um dos mais fecundos compositores da 
Bossa Nova, fez soar seu grito de alerta em “Influência 
do jazz”, que alcançou ampla repercussão: 

Pobre samba meu 
Foi se misturando, se modernizando 
E se perdeu [...]
Quase que morreu
E acaba morrendo, está quase morrendo
Não percebeu [...]
E o samba meio morto
Ficou meio torto 
Influência do jazz [...] 
Pobre samba meu 
Volta lá pro morro 
E pede socorro onde nasceu [...]  
Vai ter que se virar 
Pra poder se livrar 
Da influência do jazz

E a música, calcada nas características da Bossa Nova, 
colidia intencionalmente com a letra, que traía o mili-
tante Carlos Lyra, vinculado ao Centro Popular de Cul-
tura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE). 

Estava aberta, por assim dizer, a diáspora no interior 
do movimento. Obviamente não se tratava de uma 
manifestação nacionalista isolada. No contexto do 
nacional-populismo a busca obsessiva da recuperação 
do “popular” e do “nacional” contagiava outras áreas 
da cultura. A poesia, para ficar num único exemplo, 
via nascer o Violão de rua (1962/1963), cujas publica-
ções se sucediam por intermédio da Editora Civiliza-
ção Brasileira. O cenário musical não permanecia nem 
um pouco indiferente ao debate que eletrizava sobre-
tudo setores das classes médias urbanas. Nelson Lins 
e Barros, ao escrever para Movimento, órgão da UNE, 
em 1962, já punha à mostra sua proximidade estético-i-
deológica com Tinhorão, embora houvesse se engajado 
como letrista na onda bossa-novista. Para ele a Bossa 
Nova corporificava a música da alta classe média e, 
nesse sentido, “é a expressão de uma classe que pouco 
tem em comum com as classes populares, com o agra-
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vante de sofrer influência da música estrangeira”. O jor-
nalista Franco Paulino, ao apresentar o LP de Vandré, 
5 anos de canção, em 1966, batia na mesma tecla: “A 
verdade é que, quando Geraldo Vandré apareceu com-
pondo, a música popular brasileira estava ficando cada 
vez menos brasileira e muito menos popular”. 

Não era de se estranhar, portanto, que Tinhorão des-
denhasse o maior compositor da Bossa Nova, Tom 
Jobim, até por não entender como ele poderia chamar-
-se Antonio Carlos Brasileiro [!] de Almeida Jobim... 
O “internacionalismo” bossa-novista, presente tanto 
na incorporação de recursos da música popular dos 
Estados Unidos quanto da música erudita, desaguara, 
para esse historiador, numa música antinacional, “o 
que correspondia, no plano econômico, à tentativa de 
industrialização do país com uso de tecnologia impor-
tada” (Tinhorão, 1986, p. 237). Esse viés economicista 
de análise faria escola e se conservaria por um bom 
tempo. Em 1968, por exemplo, nas páginas da Revista 
Civilização Brasileira, outro compositor, Sidney Miller, 
sociólogo e letrista premiado em festival da TV Record, 
discorria sobre “O universalismo e a música popular 
brasileira”. Apoiado em considerações de Nelson Lins e 
Barros, que exercera a função de coordenador da seção 
de música da RCB, ele encarava a Bossa Nova como 
“uma exigência imposta por um aumento do poder 
aquisitivo da classe média, consequência da política 
desenvolvimentista dos anos 50, coroada pelo governo 
JK” (Miller, 1968, p. 208). 

Ainda hoje é necessário contrapor a esses simplismos 
outro tipo de explicação. De fato, a partir da década 
de 4O os circuitos internacionais da indústria cultu-
ral interligaram cada vez mais as diferentes partes do 
mundo, um vasto mercado que se abriu particular-
mente à penetração da indústria fonográfica norte-a-
mericana e, com ela, do jazz. Com a supremacia global 
do capitalismo norte-americano que se configurou no 
pós-Segunda Guerra Mundial, a música “made in USA”, 
vinda no seu rastro, ganhou mais adeptos. E influencia-
ria os bossa-novistas, muitos dos quais seus admirado-
res confessos. Agora, deduzir daí, à moda de Tinhorão 
(1990), que o capitalismo norte-americano tenha como 
que inventado a Bossa Nova consiste em acreditar num 

tal automatismo das forças de mercado que reduz os 
agentes da criação da Bossa Nova a meros produtos 
(manipuláveis) de necessidades econômicas. Enfim, a 
nova correlação de forças dentro do sistema capitalista 
internacional, a exportação da música norte-americana 
e a existência de uma classe média urbana com poder 
aquisitivo e nível de informação cultural mais sofisti-
cado são condições que ajudam a explicar o surgimento 
da Bossa Nova, mas não o determinam por imposição 
cega das forças de mercado. Assumir essa concepção 
economicista equivale a colocar os homens totalmente 
a reboque de fatores irresistíveis e, no caso específico, 
passar por cima de outros condicionantes fundamen-
tais ligados à formação cultural e musical brasileira 
que, em hipótese alguma, podem ser negligenciados.

Acusados de “entreguismo musical”, responsabilizados 
pela “deturpação” do samba, os jovens de classe média 
urbana afinados com as origens da Bossa Nova responde-
ram a isso tudo com humor e provocações. Walter Santos 
e Tereza Souza estavam entre os que não se davam por 
vencidos. E esgrimiam, alegremente, os seus argumentos 
em “Samba só”, a contraface de “Influência do jazz”:

Bossa Nova, samba-jazz
Sambalanço ou samba só
O que importa é que o balanço é bom
Interessa é balançar
Bossa Nova ou samba-jazz
Nosso samba agora está demais
Ai, meu samba, fizeram tanta confusão
Disseram que você desafinava
Ai, meu samba, quanta ingratidão [...]
Balançando viajou
Balançando ele provou
Que esse mundo não é quadrado, não  

OS RISCOS DA APROPRIAÇÃO/EXPROPRIAÇÃO 
DO PASSADO 

Qualquer historiador não contaminado pelo vírus do 
positivismo sabe que a história, tal qual a escrevemos, 
constitui uma construção humana. Os fatos históricos 
carregam consigo a subjetividade de quem os vê, de 
quem os interpreta, de quem julga o que é ou não rele-
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vante em meio a documentações e registros dispersos, 
os quais, por sua vez, não passam, igualmente, de pro-
duções humanas de caráter social.

Se assim é, podemos questionar, em primeiro lugar, 
face ao discurso nacional-tradicionalista arraigado nos 
padrões de julgamento da música popular brasileira, o 
que autoriza certos guardiões da “pureza nacional”, à la 
Ary Barroso, a fazerem uns tantos cortes com base nos 
quais se separa o “autêntico” do “inautêntico”. Muitas 
vozes tornaram a se levantar, em fins da década de 60, 
contra o Tropicalismo, inclusive a esquerda tradicional, 
porque – escorados, entre outros, na usina sonora do 
maestro Rogério Duprat e do guitarrista Lanny Gordin 
– Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, Tom 
Zé, Capinan, Gal Costa e outros mais ousaram revolu-
cionar a poética cantada e os modelos musicais vigen-
tes. Absorvendo influências do rock, eles promoveram 
a eletrificação da MPB com a estridência das guitarras 
que aturdia os tímpanos conservadores. Isso seria uma 
conspiração contra as “nossas tradições”.

Mas de que tradição se estava falando? Certamente de 
uma tradição particular, por sinal muito rica, associada 
à cuíca, ao pandeiro, ao violão, ao samba, cujas origens, 
é preciso recordar, não são “puramente nacionais”. Essa 
tradição, legitimada como “autêntica”, deliberadamente 
ou não, ocultava, por exemplo, para não irmos muito 
longe, a já tradicional – se bem que regional – música 
eletrificada que rolava pelas ruas de Salvador com o 
aparecimento da Dupla Elétrica de Dodô e Osmar, às 
vésperas do carnaval de 1950. Data daí sua evolução 
em direção aos trios elétricos, instrumentos da eletri-
ficação do carnaval baiano, momento contagiante de 
democracia social. 

Como toda escolha é seletiva, afirmar uma tradição 
implica negar outras tantas tradições. Afinal de contas, 
o passado, tal como o presente, não é unívoco, unili-
near. Pelo contrário, ele envolve diferentes sentidos, 
múltiplas perspectivas. Ao elegermos uma ou algumas 
delas como as autênticas, procedemos a um julgamento 
com um grau considerável de arbitrariedade. A apro-
priação do passado sempre tem muito a ver com a 
expropriação de determinados aspectos do passado. As 

falas dominantes se impõem a partir dos dispositivos 
do poder de silenciar ou asfixiar as outras falas.

Em segundo lugar, convém problematizar e/ou rela-
tivizar a própria valorização da tradição, indepen-
dentemente do seu caráter seletivo. Até que ponto as 
“nossas mais caras tradições” não podem funcionar 
como autênticas camisas de força, obrigando-nos à 
submissão aos voos rasantes da criatividade artística, 
aprisionando-nos a imaginação? Se a Bossa Nova alar-
gou sensivelmente as margens do possível na música 
popular brasileira, preparando terreno inclusive para o 
advento da Tropicália, aí pelo final de 1967, ela teria 
necessariamente de agitar as águas estagnadas em que 
iam beber muitos dos zeladores da “cultura nacional”. 
Ao romper com uma visão anacrônica sobre a tradi-
ção, a Bossa Nova contribuiu poderosamente para 
apagar a linha que divide os campos do “nacional” e 
do “estrangeiro”. Por outras palavras, atualizou o Brasil 
no cenário musical internacional, ou, para ir direto ao 
assunto, agrediu o nosso provincianismo. Provincia-
nismo de aldeia, acrescente-se, como confessa, orgu-
lhoso, Elomar (1987, p. 11): “Acho que cada cantor deve 
cantar para sua aldeia. Se extrapolar as desinências de 
sua aldeia e chegar em outras aldeias, beleza! Agora, eu 
fazer música para gringo ouvir, por quê? O que é que 
tem a ver comigo? Nada”.

O culto à tradição, combinado à tentativa de resgate da 
“pureza original” da música popular brasileira, continha, 
além de tudo o que se viu, um elemento perturbador. 
Estávamos, no fundo, diante de uma espécie de nazismo 
e/ou arianismo cultural. A busca de formas puras, a 
incapacidade para se dar conta de que a arte é impura, 
o apego a uniformes sonoros e a uniformidades denun-
ciavam o autoritarismo subjacente a essas posições. Um 
como que fechamento das fronteiras culturais para isen-
tar a “nossa música” de contatos “espúrios” com a pro-
dução internacional comporta óbvios paralelismos com 
o “nacional-socialismo”. Aliás, Gilberto Gil se referiu à 
“ingenuidade nazista” que impulsionava opositores da 
Bossa Nova na sua perseguição daquela “coisa pura, bra-
sileira num sentido mais folclórico, fechado, uma coisa 
que só existisse para a sensibilidade brasileira” (Gil, 1986, 
p. 190). A sanha purificadora de Tinhorão, por exemplo, 
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não poupou nem Paulinho da Viola, a quem acusaria, 
nos anos 70, de ter deformado um samba de Nelson 
Cavaquinho. Paulinho, enfim, não só não acreditava na 
existência de formas puras no samba como ainda achava 
“esse negócio de autêntico muito perigoso”.

Não é de hoje que se valorizam o “primitivismo” e o 
“purismo”, elos de uma mesma cadeia de concepções. 
Na perspectiva romântica ambos se ligam umbilical-
mente à “cultura popular”, como território das tradições 
do povo cuja preservação originou toda uma plata-
forma cultural. Como esclarece Marilena Chaui (1986) 
em seus estudos sobre o tema, a abordagem romântica 
parte do pressuposto da autonomia da cultura popular, 
encarnação de uma cultura “autêntica”, por oposição à 
cultura dominante. E mais, atribui a um Estado novo e 
a uma nação nova a missão de recuperá-la e preservá-
-la à margem da contaminação e do contato “deletério” 
com o mundo da cultura oficial. Converte-se, assim, 
em solo propício para que aflorem populismos de todos 
os tipos. Na outra ponta da gangorra se situa a perspec-
tiva ilustrada. No limite, a cultura popular é percebida 
como peça de museu e arquivo, restos de um passado 
em processo de decomposição. O tempo da “tradição” 
estaria irremediavelmente contado: a “modernidade” 
ditaria sua sentença de morte, e os elementos da “cul-
tura tradicional” nem sequer reuniriam forças para gra-
var os seus efeitos sobre o curso da modernização.

A rigor, subsiste certa base comum a essas duas posi-
ções contrárias. Marilena Chaui (id., p. 24) aponta para 
isso: “Românticos e Ilustrados pensam a Cultura Popu-
lar como totalidade orgânica, fechada sobre si mesma 
e perdem o essencial: as diferenças culturais postas 
pelo movimento histórico-social de uma sociedade 
de classes”. E o que me interessa reter, aqui, é que na 
luta político-cultural travada especialmente na década 
de 60 entre as correntes estéticas “nacional-popular” e 
“vanguardista”, também denominada “formalista”, tais 
posturas estarão presentes. De algum modo elas atua-
lizarão umas tantas questões que já despontavam na 
Semana de Arte Moderna de 1922 no entrechoque de 
“verde-amarelos” e “antropofágicos”. Seja como for, evi-
dencia-se como, esteticamente, as concepções nacio-
nal-populistas desembocaram à direita pela via da 

esquerda... Por essa razão Sergio Paulo Rouanet (1988, 
p. D-3) chama atenção para o parentesco ideológico 
entre o “povo” do modelo “nacional-populat” dos anos 
60 e o “volk” do romantismo alemão. O historismo, de 
origem conservadora, se transformou, no contexto cul-
tural brasileiro, num historismo de esquerda. Nas pala-
vras desse pensador, o historismo

está defendendo um patrimônio: a proprìedade, 
a tradição e a ordem social. Mas, por uma 
aberração que não é peculiar ao Brasil, o 
historismo foi apropriado pelo pensamento 
crítico, como coisa sua. O historista de esquerda 
combate o universal, porque o vê como agente 
da dominação. Ele se considera um rebelde, e 
expulsa o universal como quem expulsa um 
batalhão de “marines” (id.). 

Daí enredar-se no apelo aos particularismos que 
encontram seu ponto de sustentação numa “indivi-
dualidade coletiva: uma época, uma raça, um esta-
mento, uma cultura” (id.).

Respirava-se naquele momento um ar saturado de tra-
dicionalismos populistas, que se voltariam, com toda 
carga, contra a Tropicália, um pouco mais tarde. Sob 
esse clima é que se pode entender o significado da ico-
noclástica interpretação dos Mutantes da clássica “Chão 
de Estrelas”, de Silvio Caldas e Orestes Barbosa, inserida 
no LP A divina comédia ou ando meio desligado, de 1970. 
Unindo os seus talentos ao de Rogério Duprat, eles fize-
ram dessa canção o bode expiatório na propositalmente 
ridícula metamorfose do sério em hilariante. Numa gra-
vação onomatopaica, esses agentes provocadores dispa-
raram – os tiros, aqui, são ao pé da letra – contra o culto à 
tradição, desfazendo-a em cacos. Esse papo já estava pra 
lá de qualquer coisa insuportável.

PEQUENA HISTÓRIA DE ALGUMAS 
INCOMPREENSÕES 

A desmontagem dos andaimes tradicionais nos quais se 
apoiou e/ou se apoia a criação musical jamais foi tarefa 
fácil. Cabem aqui alguns paralelos, por exemplo, entre 
Debussy e a Bossa Nova. Como se sabe, Tom Jobim, 
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entre as influências eruditas que assimilou em sua 
obra, nunca escondeu sua dívida para com Debussy, 
um mestre da dissonância que dispensava à música o 
tratamento de uma obra aberta. Até se impor e rece-
ber o devido reconhecimento por parte da crítica e dos 
músicos eruditos, ele amargou maus momentos. No 
final do século passado seus improvisos ao piano de 
séries de acordes dissonantes eram incompreendidos 
pelos burocratas de conservatório. Mais de uma vez foi 
visto e ouvido como “exótico” e tachado de “bárbaro”. 
Assistia-se à batalha da dissonância versus consonân-
cia, antecessora de outro enfrentamento que se desloca-
ria para o campo dos ruídos versus “sons musicais”. Não 
seria, pois, de se surpreender que dois gêneros musicais 
que se aproveitaram dos ensinamentos de Debussy, o 
cool jazz e a Bossa Nova, motivassem reações de incon-
formismo. Afinal, ambos, como assinala o crítico J. Jota 
de Moraes (1983, p. 100), “se encarregaram de ‘trocar 
em miúdos’ algumas das informações de Debussy”.

A história do jazz também está recheada de exemplos 
de incompreensões. Houve necessidade de remover 
muitas resistências para que o bebop, outra vertente 
jazzística cuja presença seria notada na Bossa Nova, 
fosse aceito como jazz. Quantos não foram os críti-
cos e músicos, chegados à batida mais mecânica do 
swing que imperava nos anos 30 nos Estados Unidos, 
que repudiaram o beat do bebop como o antijazz, por 
terem como paradigma tão somente o jazz tradicional? 
O bebop, na década de 40, detonou uma revolução na 
música norte-americana e pagou seu preço pela ousadia 
de propor novas soluções musicais. Pai do jazz moderno, 
recairia sobre ele a fúria dos que o responsabilizavam – 
bem como às distintas variantes do jazz dos anos 50, às 
quais, de uma forma ou de outra, ele imprimiu a sua 
marca – pela distância que se cavou entre o jazz e o 
homem comum, como decorrência da crescente sofisti-
cação dos produtos musicais jazzísticos. Em rota de coli-
são com os cultores do traditional jazz, os boppers, como 
aconteceria mais tarde no Brasil, reservavam a palavra 
square (quadrado) para se referir ao jazz pré-bop.

Mas não é preciso recorrer a exemplos tirados da his-
tória da música erudita ou do jazz para rastrear incom-
preensões tão frequentes ante o surgimento do novo. 

No processo de constituição da tradição musical brasi-
leira, o que atualmente é encarado como tal nem sem-
pre o foi. Pixinguinha, quem diria?, uma das glórias da 
música do Brasil, em plenos anos 2O se tornou objeto 
de comentários nada elogiosos por haver absorvido a 
influência das jazz bands. Isso ficou claro após uma 
bem-sucedida temporada de 6 meses na Paris de 1922, 
onde o conjunto Les Batutas se exibia com Pixinguinha 
à flauta, ao lado de músicos que tocavam banjo, saxo-
fone, clarineta, pistom e trombone, instrumentos pouco 
comuns às nossas tradições. Como se isso não bastasse, 
as fotos dos batutas mostravam, pela própria disposição 
dos músicos, poses caracteristicamente norte-america-
nas das jazz bands. Anos depois, um crítico musical, 
Cruz Cordeiro (Phono-Art, 1928-1929), denunciaria 
a influência da música norte-americana na melodia e 
inclusive na parte rítmica de “Lamento” e “Carinhoso”, 
Apagados esses fatos da memória, em 1954 a Revista 
da Música Popular (p. 3), dirigida por Lucio Rangel 
e Pérsio de Moraes, dedicava a capa do seu número de 
estreia a Pixinguinha, saudado como símbolo do “autên-
tico músico brasileiro, o criador e verdadeiro que nunca se 
deixou influenciar pelas modas efêmeras ou pelos ritmos 
estranhos ao nosso populário”. Ironias da história.

Bide e Ismael Silva, hoje recolhidos à galeria dos imor-
tais da música popular brasileira, também não foram 
digeridos com a facilidade que se poderia supor. Esti-
veram na berlinda na virada dos anos 2O para os 30, 
quando o samba, até então muito influenciado pelo 
maxixe dos fins do século XIX, foi cedendo espaço ao 
“samba de carnaval”. Sinhô, com seu samba amaxixado, 
glorificado como “o rei do samba”, descarregava sua ira 
contra Bide em 1930, estendendo suas críticas a todos 
os compositores “modernistas”. E ele não falava sim-
plesmente por si. Na verdade refletia o pensamento dos 
integrantes da “primeira geração do samba”, insatisfeitos 
com as novidades introduzidas no “samba tradicional”. 
Como disse o pesquisador Sérgio Cabral (1984, p. 1-2), 

o que Sinhô, Donga & Cia. não percebiam era 
que o novo samba resultava da necessidade 
de um tipo de música que servisse à nova 
realidade implantada pela escola de samba, 
que surgia no bairro do Estácio (onde 
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moravam compositores importantes como 
Bide e Ismael Silva) e, rapidamente, se 
espalhava pelas favelas e pelos subúrbios do 
Rio de Janeiro.

Donga, por sinal, não economizou críticas a Ismael 
Silva pelo surgimento daquilo que viria a ser batizado 
como “samba carioca”. Por essas e outras razões, não 
deixa de ser curioso constatar que onde antes se via a 
traição hoje se vê a tradição. A tal ponto que, com o 
passar do tempo, da própria Bossa Nova hoje se pode-
ria afirmar que integra o que mereceria ser chamado de 
moderna tradição musical brasileira.

TRANSVIADOS DO SAMBA

A Bossa Nova não emergiu do nada. Compreender 
o seu aparecimento, como acontecimento musical, 
requer uma análise que com certeza vai se deparar com 
uma sucessão de desvios que compuseram o processo 
de sua formação. Esses desvios, muitas vezes censura-
dos à época em que ganharam corpo, abriram caminho 
no interior da história da música popular brasileira 
para que, dialeticamente, o acúmulo de mudanças pro-
porcionasse o salto qualitativo que instauraria o novo.

As composições de Garoto, violonista célebre, fazem 
parte do rol de contribuições que convergiram na dire-
ção da Bossa Nova. Ex-professor de violão de Carlos 
Lyra, ele tecia dissonâncias pioneiras na área da música 
popular, como o reconhecem, entre outros, o composi-
tor Roberto Menescal e o doublé de compositor e pro-
dutor de disco (ex-líder do Bando da Lua) Aloysio de 
Oliveira, ambos figuras marcantes do movimento bos-
sa-novista. O que falar, também, de Custódio Mesquita, 
cujas melodias já causavam estranheza? Simpatizante 
declarado da música norte-americana (notadamente 
o fox), para desagrado dos nacionalistas, ele inovou o 
samba-canção. Tom Jobim, por sua vez, por dever de 
gratidão, discorre, encantado, sobre o impacto que as 
músicas de Dorival Caymmi exerceram sobre ele. Car-
los Lyra igualmente o aponta como um precursor da 
Bossa Nova. E Caymmi não deixa por menos: vincula 
as novidades que intuitivamente injetou na arte de 
compor ao trabalho ao violão de Laurindo de Almeida 

e Garoto. Seu depoimento é bastante elucidativo: “eles 
faziam aproximadamente o mesmo que eu, só que atra-
vés do estudo. Eu, por conta própria, sempre tive ten-
dência de alterar os acordes perfeitos [...] procurando 
harmonia diferente. [...] Desde pequeno acho que o 
som deve ter outra beleza além do acorde perfeito” 
(apud Souza, 1982, p. 1). E nessa busca de percurso-
res – tema permanentemente aberto à pesquisa – Sér-
gio Cabral (1989, p. 14) resgata do esquecimento, entre 
outros, o nome de Valzinho (Norival Carlos Teixeira), 
compositor e violonista que na década de 40 agredia 
a consonância no conjunto Bossa Clube, liderado por 
Garoto.

A Bossa Nova alterou profundamente o modo de can-
tar. Porém, mesmo nesse campo existem antecedentes 
que nos obrigam a recuar ao final dos anos 20 e ao iní-
cio dos 30. Sobressai, então, o charme discreto de Mário 
Reis, que soube tirar partido como ninguém das trans-
formações por que passavam as técnicas de gravação, 
evoluindo dos processos mecânicos de produção de 
discos até a incorporação dos processos elétricos. Ele 
percebeu que, com o advento do microfone, não era 
mais necessário apelar para a voz forte, tonitruante, 
para gravar os registros vocais nos cilindros de cera. 
Provando que há mários que vêm pra bem, ele revolu-
cionou a interpretação, com seu estilo sincopado, indi-
cativo de uma capacidade incomum de divisão rítmica. 
Misto de diseur e chanteur, Mário Reis mais diz do que 
canta. Revela, notavelmente, o canto da fala em vez do 
canto do falo (de voz potente e máscula). Isso explica 
porque, subitamente, ele, conduzido pela mão dos pró-
prios bossa-novistas, retornou à cena no começo da 
década de 60. Tom Jobim compôs, em 1960, “Isso eu 
não faço, não” especialmente para Mário Reis. Aloysio 
de Oliveira, o mesmo produtor dos dois primeiros LPs 
de João Gilberto, produziu o seu primeiro LP, lançado 
nesse mesmo ano.

A modernidade de Noel Rosa foi outra constatação que 
se impôs no auge da Bossa Nova. Primeiro composi-
tor a empregar o termo bossa numa canção de 1932 
(“São coisas nossas”), Noel compreendeu como poucos 
o significado da mudança dos tempos e da entrada do 
rádio no circuito comercial, bem como da expansão 
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do mercado para o disco. A associação de seu nome 
à modernidade correu solta entre os bossa-novistas. 
Jorge Caldeira, no livro Noel Rosa (1987, p. 78-79), 
lembrou que “seu jeito de cantar, a estilização que fez 
do samba e a modernidade das letras passaram a ser 
olhadas com outros olhos. Os revolucionários da Zona 
Sul apontavam Noel como um antecessor e, em livro, 
sua obra começou a ser avaliada pela via da moderni-
dade de seus procedimentos”. Para horror de Tinhorão, 
que considerava suspeita qualquer aproximação entre 
Noel e a Bossa Nova, insistiu-se no caráter coloquial do 
seu canto-falado e de suas letras, elementos que seriam 
retomados pela Bossa Nova. Se por modernismo, ligado 
à Semana de Arte Moderna, entendermos – segundo 
Affonso Romano de Sant’Anna em Música popular e 
moderna poesia brasileira (1986, p. 131) – o “esforço 
por tematizar aspectos da vida moderna”, implicando, 
entre outras coisas, “valorização do aspecto prosaico da 
vida e descrição do cotidiano real” , mais do que nunca 
a canção de Noel Rosa era moderna, razão pela qual 
ainda foi realçado, nos anos 60, o quanto Chico Buar-
que carregava de Noel dentro de si. 

O canto sem a afetação habitual era mais uma carac-
terística de renomados compositores do que pro-
priamente dos cantores do rádio, assim como viria a 
ocorrer, pelo menos parcialmente, no período da Bossa 
Nova. Por outras palavras, é interessante verificar que 
a ligação entre o passado e o canto da Bossa Nova se 
dá mais por meio dos compositores, cuja projeção em 
geral era assegurada pelas interpretações de cantores 
reconhecidos como tais. Nesse caso se incluem, sob 
vários aspectos, Ataulfo Alves, Lamartine Babo, Ismael 
Silva e Geraldo Pereira, autores de músicas, a exem-
plo de outros compositores, que primavam pela letra 
coloquial. De Ataulfo Alves, mineiro de Miraí, Zona 
da Mata, e de seu samba, por exemplo, já disse Mário 
Lago que se tratava de algo diferente: “parece mineiro 
andando no meio da estrada, meio fingindo que não 
quer ir, mas indo” (apud LP/fascículo Ataulfo Alves, 
1970, p. 9), o que se aplicava também, acrescento, à sua 
maneira descontraída de cantar. 

Neste rápido inventário de elementos musicais tra-
dicionais que seriam, posteriormente, retrabalhados 

e atualizados pela Bossa Nova, não poderia faltar, 
para concluir, uma referência ao samba-canção. No 
momento em que a Bossa Nova era gestada, o sam-
ba-canção, surgido em décadas passadas como uma 
espécie de samba de meio de ano, dominava a noite de 
centros urbanos mais desenvolvidos nos anos 50, como 
o Rio de Janeiro, com sua “música de boate”. Uma par-
cela mais sofisticada do público consumidor de música, 
normalmente de extração social de classe média, iden-
tificava nele uma coisa de “bom-tom”, inclusive pela 
assimilação de determinados componentes da música 
norte-americana. Apesar de descambar, por vezes, para 
o “sambolero” ou “sambalada” pouco significativos e, 
em casos extremados, dar aos dramas humanos um 
ar de dramalhão à mexicana, com direito a sangue e 
punhal, a produção mais consistente do samba-canção 
e o clima de intimidade que ele instalava propiciaram, 
até certo ponto, a aparição da Bossa Nova.

Música cantada em pequenos ambientes, associada, 
mais ou menos frequentemente, à cultura de fossa, as 
casas noturnas em que era ouvida serviram de escola 
para Tom Jobim e Johnny Alf, por exemplo, desta-
ques nas noites cariocas e paulistanas. Cantores rotu-
lados como “românticos”, principalmente Dick Farney 
e Lucio Alves, muito lembrados como “precursores” 
pelos bossa-novistas, marcaram época na década de 
50. Dick Farney, desde o início de sua carreira, deixava 
claro que calcava diretamente sua forma de expressão 
artística em modelos norte-americanos, tanto no jeito 
de cantar como de tocar piano. Isso se evidenciava até 
no nome: nascido Farnésio Dutra, projetou-se como 
Dick Farney (sintomaticamente, outro devorador das 
harmonias jazzísticas, Alfredo José da Silva, sócio do 
Sinatra-Farney Fã-Clube, seria batizado artisticamente 
como Johnny Alf). Compositora e cantora cercada de 
grande admiração, Dolores Duran – representativa do 
que aquele período tinha de melhor – enveredava inclu-
sive pelo scat singing, no que viria a influenciar Leny 
Andrade, que até hoje a reverencia como sua “diva”. O 
samba-canção expressava, enfim, como já observou o 
crítico José Lino Grünewald, um momento de interna-
cionalização do samba “através do abandono da tipici-
dade dos instrumentos”, enquanto “o ritmo se adapta a 
orquestrações com predominância de cordas”.
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Essas influências “estranhas” e “estrangeiras” iriam 
obviamente provocar críticas: a reação ao samba-can-
ção representa, sob diversos aspectos, a antessala da 
reação à Bossa Nova. Não era para menos. Os Cario-
cas, o mais criativo conjunto vocal deste país, um dos 
emblemas da Bossa Nova, já em 1948 esmeravam-se na 
ousadia de harmonizações vocais dissonantes. Repro-
cessando elaborações de grupos vocais norte-ameri-
canos, eles se consagrariam como um marco no vocal 
brasileiro. Recolher, aqui ou ali, contribuições para dar 
vida à Bossa Nova não causava nenhum remorso nos 
pioneiros bossa-novistas. Como sintetizou Luiz Eça, 
“não tive nenhum muro de Berlim na minha forma-
ção musical”, e por isso assimilava Beethoven, jazz ou 
Radamés Gnatalli, sem qualquer problema de má cons-
ciência. Os sonhos dourados dos adolescentes Roberto 
Menescal e Nara Leão eram embalados ao som de clás-
sicos da música popular norte-americana. E tudo bem.

Tudo bem, coisa nenhuma. José Ramos Tinhorão e 
outros que tais botavam fogo pelas ventas. Não podiam 
assistir, impassíveis, a essa “intromissão indevida” do 
jazz e da música norte-americana em geral na música 
popular brasileira ou – o que dá no mesmo – o seu 
distanciamento das nossas “raízes”. Num artigo sobre 
“Marcha e samba”, publicado na Revista Civilização 
Brasileira, Tinhorão (1966, p. 261) demonstrava toda 
sua contrariedade com o que se poderia designar de 
involução do samba. Vale a pena acompanhar por alto 
a análise histórica do autor, cujo final é um monumento 
à ortodoxia:

Com o aparecimento de compositores 
profissionais dos meios de rádio e das fábricas 
de disco [...] o samba nascido carnavalesco foi 
adaptado pela modificação do seu andamento 
para o meio do ano sob o nome de samba-
canção. [...] [Ele] foi progressivamente 
amolengando o ritmo até transformar-se, no 
correr da década de 1940, na pasta sonora 
que o confundiu praticamente com o bolero. 
[...] E foi assim que, quando o samba-canção 
cultivado pelos compositores profissionais de 
classe média passou a não comportar mais 
qualquer evolução formal, pelo esgotamento 

das possibilidades (ainda foram tentadas as 
sambaladas e os diferentes tipos de “balanços”, 
inutilmente), surgiu no fim da década de 50 
uma mudança de estrutura: o samba de bossa 
nova. Mas aí já se penetra na história do jazz e 
o autor deste artigo só gosta de falar de música 
popular brasileíra.

Samba-canção e Bossa Nova eram atirados às feras, 
depreciados como representantes da “corrupção” dos 
costumes musicais populares. Nada estranhável, par-
tindo de quem elevava o “nacional-popular” (entenda-
-se, o nacional-populismo) à categoria de bem supremo.

NOTAS

1 Marco da Bossa Nova, “Chega de saudade”, parceria de Antonio Car-
los Jobim e Vinicius de Morais, foi gravada por João Gilberto em 10 de 
julho de 1958 nos estúdios da Odeon, no Rio de Janeiro, e lançada em 
78 rpm em agosto do mesmo ano.  

2 A interpretação “definitiva” de “Influência do jazz” viria com a mais 
jazzística das cantoras da Bossa Nova, Leny Andrade, que dela extrai 
todas as consequências com um ar de quem não está nem aí com a 
denúncia da qual era portadora. Ouvir o LP A arte maior de Leny 
Andrade, de 1963. Ainda quanto a Carlos Lyra, é curioso lembrar que, 
após o golpe de 1964, ele, até então excessivamente preocupado com o 
resgate das “raízes populares” e com o “fundo elitista” da Bossa Nova, 
seguiu para os Estados Unidos, onde participou, lado a lado com Stan 
Getz, do Festival de Jazz de Newport. Sem falar na excursão interna-
cional que ambos realizaram e nas apresentações de Carlos Lyra com 
o sexteto de jazz de Paul Winter. Apesar das “más influências” do jazz, 
nem por isso ele deixou de andar em “más companhias”.

3 Franco Paulino inseria a obra de Vandré no movimento mais geral 
de busca da “nossa” realidade cultural. Sua “música participante bra-
sileira” era entendida como um esforço bem-sucedido em favor de 
uma “canção de rua”. O jornalista sintetizava a finalidade de Vandré, 
que despontara na própria Bossa Nova: “diminuir o vácuo existente, e 
cada vez maior, entre a realidade musical de nosso povo e o compor-
tamento musical da maioria de nossos compositores de agora”.

4 Diga-se, a bem de Sidney Miller, que na sequência do artigo ele ate-
nua parcialmente esse brutal economicismo ao admitir que a Bossa 
Nova não deveria ser reduzida às transformações estruturais da classe 
média. 

5 “Samba só” foi gravada primeiramente pelo seu autor, Walter Santos, 
em 1962, e, em seguida, por Claudete Soares. Registre-se que “qua-
drado” era a expressão pejorativa que a turma mais jovem da Bossa 
Nova usava para designar os cultores do passado e os que não iam 
além do samba tradicional. Já “sambalanço” representou a tentativa de 
Carlos Lyra de cunhar novo nome por antinomia aos “descaminhos” 
da Bossa Nova.

6 Xenófobo por convicção, Ary Barroso deplorou a Bossa Nova. Muito 
dado a sambas-exaltação, o ufanismo foi uma das marcas de suas 
composições. No entanto, a riqueza musical de suas criações trans-
cendia ao criador, e a Bossa Nova o incorporou desde o primeiro LP 
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de João Gilberto, que gravou “Morena boca de ouro” e “É luxo só”.  
7 Um pouco dessa história se acha no LP Jubileu de prata, do Trio Elé-

trico Dodô e Osmar. Não foi à toa que Caetano Veloso, em plena his-
teria antitropicalista, compôs “Atrás do trio elétrico” como mais uma 
peça de artilharia do debate cultural do fim dos anos 60: “Atrás do trio 
elétrico só não vai quem já morreu”, ou por outra, os mortos-vivos.

8 Já em 1968, na contracapa do seu primeiro LP tropicalista, Gilberto 
Gil ressaltava, num texto “psicografado” por Rogério Duarte: “Eu 
sempre estive nu. [...] E eu, do mais pobre de minha nudez, queria 
vestir todas [as roupas]. Todas, para não trair minha nudez. Mas eles 
gostam de uniformes”. 

9 O nacionalismo populista, como analisou Roberto Schwarz (1987) no 
ensaio “Nacional por subtração”, lançou-se em “busca de um fundo 
nacional genuíno, isto é, não adulterado” (id., p. 32), meta que seria 
alcançada “através da eliminação do que não é nativo. O resíduo, nesta 
operação de subtrair, seria a substância autêntica do país” (id., p. 33). 
E ele se propunha questões que já algum tempo parecem inteiramente 
fora de propósito, se levarmos em consideração o desenvolvimento 
atingido pela indústria cultural em meio ao processo mais amplo de 
internacionalização do capital e da mercantilização da vida social. 
Mas, nos anos 60, relembra Schwarz, no front nacional-populista “rei-
nava um estado de espírito combativo, segundo o qual o progresso 
resultaria de uma espécie de reconquista, ou melhor, da expulsão dos 
invasores” (id., p. 32). Ao menos para setores da esquerda naciona-
lista, “rechaçado o Imperialismo, neutralizadas as formas mercantis e 
industriais de cultura que lhe correspondiam, e afastada a parte anti-
nacional da burguesia, aliada do primeiro, estaria tudo pronto para 
que desabrochasse a cultura nacional verdadeira, descaracterizada 
pelos elementos anteriores, entendidos como corpo estranho” (id.).

10 Uma revisão atual da obra de Garoto (Anibal Augusto Sardinha) que 
vale a pena ser ouvida está no LP Garoto,  de Paulo Belinatti (nele este 
componente do Pau Brasil toca violão). Ouvir, especialmente, “Sinal 
dos tempos” e “Lamentos do morro”, que soam à Bossa Nova. Ao men-
cionar os precursores da Bossa Nova, Aloysio de Oliveira (1989, p. 
26 e 28) rememora que “já havia aquelas músicas estranhas do Cus-
tódio Mesquita, muita coisa do Ary Barroso e do Garoto, além das 
interpretações de Dick Farney e do Lucio Alves”. Garoto, Johnny Alf, 
Dick, Lucio e outros mais figuram na lista de precursores de Roberto 
Menescal (1989, p. 25).

11 Para Sérgio Cabral (1989, p. 14), “o compositor e pianista Custódio 
Mesquita passou a usar em seus sambas-canções certos recursos até 
então utilizados apenas na música erudita e no jazz norte-americano”. 
“Saia do caminho”, uma das mais famosas criações da dupla Custódio 
Mesquita e Evaldo Rui, recebeu, por exemplo, nos últimos tempos, 
três gravações (de Gal Costa, de Nana Caymmi e de Tom Jobim e Miú-
cha) que capturaram muito bem as suas dissonâncias. Na versão que 
consta do LP Tom, Vinicius, Toquinho, Miúcha (gravado ao vivo no 
Canecão em 1977), atentar, particularmente, para a sutileza das disso-
nâncias admiravelmnente trabalhadas por Tom Jobim ao piano, com 
um colorido harmônico inusitado. “Nada além”, de Custódio Mes-
quita e Mário Lago, sucesso na voz de Orlando Silva em 1938, é outra 
composição muito diferente dos padrões musicais da época: um fox 
do qual o clarinetista e saxofonista Paulo Moura, no seu LP Gafieira 
etc. & tal, extraiu todo o seu potencial jazzístico, à la traditional jazz, à 
frente de um grupo em que se destaca o naipe de metais. 

12 Uma retrospectiva da obra desse burguês revolucionário, que nem de 
longe precisava da música para se susentar, pode ser apreciada no LP 
Mário Reis – 1928/1978 – 50 anos de música. Nele reaparecem tanto 
gravações do período fundamental de sua carreita – que, a rigor, se 
estendeu pelo curto espaço de 1928 a 1936 – como outras mais recen-

tes, da fase da Bossa Nova. Por sinal, os registros aí contidos de “Isso 
eu não faço não” (Tom Jobim) e de “O grande amor” (Tom Jobim e 
Vinicius de Morais), que vieram a público no LP Mário Reis canta suas 
criações em hi-fi, fazem nitidamente o estilo bossa-novista. 

13 Noel Rosa encontrou em Aracy de Almeida e Marilia Batista intér-
pretes destacadas para suas composições. Embora ele não fosse exa-
tamente um cantor de sucesso, esta sua faceta, menos conhecida, não 
deve, de forma alguma, ser menosprezada. Ouvir, entre outros, o LP 
Uma rosa para Noel – 50 anos depois, com gravações realizadas entre 
1931 e 1933, num disco em que o maestro Edson José Alves reconsti-
tui instrumentalmente os arranjos originais, conservando-se intacta a 
voz de Noel Rosa.

14 Para a análise da modernidade de sua obra, ver o ensaio “As origens do 
samba, Noel Rosa e o modernismo”, de Affonso Romano de Sant’Anna 
(1986).

15 Limito-me, aqui, a dois exemplos. Ataulfo Alves teve suas canções gra-
vadas desde 1933, mas apenas aparece cantando em 1940, emplacando 
em 1942 o sucesso “Ai, que saudades da Amélia” (dele e Mário Lago). 
O LP Ataulfo Alves, 80 anos põe em evidência a simplicidade do seu 
canto, com finais que nada têm de grandiloquentes. A propósito, ouvir 
“Pois é”, de 1955, composição de sua autoria, cujo desfecho cativa pelo 
tom extremamente coloquial. Quanto a Lamartine Babo, basta afir-
mar – e isso vale por um elogio – que em “A tua vida é um segredo”, 
dele próprio, praticamente se confundem as vozes dos intérpretes, 
ele e Mário Reis. Um adendo: nem só de compositores que cantavam 
se compõe esse quadro. Dentre aqueles considerados acima de tudo 
como cantores, podemos identificar, aqui e ali, alguns que não se con-
formavam à regra geral, como um Blecaute ou mesmo um Jorge Veiga.

16 Ouvir performances de ambos no LP Dick Farney & Lucio Alves. Nora 
Ney era outra artista de sucesso que, com voz cálida, cantava aos sus-
surros, conferindo às suas inerpretações um toque dramático mais 
contido. Certos traços comuns, de estilo intimista, aproximavam, 
aliás, alguns dos melhores intérpretes do samba-canção, como ainda 
foi o caso de Maysa e de Tito Madi, ambos despontando em meados 
dos anos 50. Nora Ney converteu-se, diga-se de passagem, numa das 
cantoras privilegiadas do cronista Antonio Maria, cujas composi-
ções contêm registros de flagrantes sentimentais da boemia carioca, 
“música da noite” para cotovelos à flor da pele. Ouvir, por exemplo, 
os LPs Tom Jobim e Billy Blanco, Antonio Maria & Fernando Lobo, 
nos quais figuram gravações de Nora Ney, Maysa e Chove lá fora e 
outros sucessos de Tito Madi. São todos eles coletâneas que reúnem as 
matrizes originais de gravações da década de 50, exceção feita a Dick 
Farney, do qual constam ambém dois sucessos dos anos 40.

17 O cantor Dick Farney, nos seus primeiros passos, se mostra de corpo 
inteiro no LP O começo, no qual foram juntadas gravações originais 
que vão de 1944 a 1952.

18 No registro do samba-canção “Fim de caso”, de sua autoria, Dolores 
Duran exibia o seu domínio vocal das improvisações jazzísticas, tipo 
scat siging, do mesmo modo como na rumba “Ave Maria Lola”, de Ser-
gio G. Siaba. A incorporação de elementos do jazz à sua interpretação 
é absolutamente clara em “My funny Valentine”, de R. Rodgers e L. 
Hart. Para atestar sua competência e sensibilidade interpretativa, nada 
mais eloquente do que a opinião de Ella Fizgerald, uma expert em scat 
singing. Durante passagem pelo Brasil nos anos 50, ela dirigiu-se à 
boate Bacarat especialmente para ouvir Dolores. Ao final, não se fez 
de rogada: “foi esta a melhor interpretação que já ouvi de ‘My funny 
Valentine’” (apud LP/fascículo Dolores Duran/Tito Madi, 1970, p. 1), 
um standard da música norte-americana com inumeráveis gravações 
de alta qualidade. Leny Andrade, que por sua vez deglutiu influên-
cias de Dolores Duran e Ella Fitzgerald, admite, implicitamente, ter 
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chegado ao jazz via Dolores, a quem sempre admirou. Ouvir o seu 
depoimento no LP Leny Andrade, de 1984, faixa “O negócio é amar”, 
música de Carlos Lyra colocada sobre um poema póstumo de Dolores 
Duran caracterizado pelo texto francamente coloquial, muito ao seu 
estilo.

19 Fundado nos anos 40, sob a liderança de Ismael Neto, falecido em 
1956, o conjunto passou, desde então, a ter como líder seu irmão Seve-
rino Filho e, na década de 60, abandonou sua formação de quinteto 
para transformar-se em quarteto, completado por Quartera, Badeco, 
integrantes remanescentes, mais Luiz Roberto. Suas duas primei-
ras gravações datam de 1948, “Nova ilusão” (Luiz Bittencourt e José 
Menezes) e “Adeus, América” (Geraldo Jacques e Haroldo Barbosa), 
e destoam muito da maneira como cantavam à época os conjuntos 
vocais, embora não se deva desconsiderar a relativamente inova-
dora presença de alguns grupos, como, por exemplo, Os Namorados 
da Lua, à frente do qual estava o crooner Lucio Alves, familiarizado 
com as vocalizações de conjuntos norte-americanos. Ouvir, sobre o 
assunto, a coletânea Os grandes conjuntos vocais brasileiros. Mesmo 
grupos vocais/instrumentais mais tradicionais chegaram a gravar o 
que se rotulou, no início dos anos 40, como samba-swing, um exem-
plo dos novos ares que bafejavam a música popular brasileira: ouvir 
“Pesadelo” (Janet de Almeida e Léo Vilar), com os Anjos do Inferno, e 
“Coisas do carnaval” (Ary Barroso), com os 4 Azes e 1 Coringa.

20 A recordação musical desse período, quando Nara e Menescal eram 
colegas de turma de praia do Posto 4 de Copacabana, está viva no 
LP Meus sonhos dourados, de Nara Leão, com Roberto Menescal na 
direção de produção, guitarra e violão. Todas as canções aí incluídas 
receberam um tratamento bossa-novista, distinguindo-se pela delica-
deza de interpretação e arranjo, em versões livres para o português, 
lançadas originalmente no mercado japonês.
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“EU SOU FAVELA, SOU/ EU SOU DO 
GUETO, SOU”: MÚSICA, IDENTIDADE, 
TERRITÓRIO

RESUMO

Os rappers, em seus discursos musicais, contribuíram para o desenvolvimento de 
noções complexas de pertencimento identitário e territorial. Aqui, analiso como 
alguns deles tencionaram representações, estigmas e duras experiências relaciona-
das às periferias e favelas e produziram ideias e imagens positivadas, trabalhando 
inclusive em favor da autoestima de uma população sem dúvida muito numerosa. 
Palavras-chave: Música rap. Cultura. Identidade
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“I’M A SLUM, I AM / I’M FROM THE GHETTO, I AM”: MUSIC, IDENTITY, TERRITORY

ABSTRACT:
Rappers, in their musical discourses, contributed to the development of complex notions of identity and territorial belonging. Here, I 
analyze how some of them confronted representations, stigmas and harsh experiences related to the peripheries and favelas and produ-
ced positive ideas and images, working even in favor of the self-esteem of an undoubtedly very large population.
Keywords: Rap music. Culture. Identity

RESUMEN:
Los rappers, en sus discursos musicales, contribuyeron al desarrollo de nociones complejas de pertenencia identitaria y territorial. Aquí, 
analizo cómo algunos de ellos han confrontado representaciones, estigmas y duras experiencias relacionadas con las periferias y favelas 
y produjeron ideas e imágenes positivas, trabajando incluso en favor de la autoestima de una población sin duda muy numerosa.
Palabras clave: Música rap. Cultura. Identidad
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Em 1994, Gog lançou — pelo selo independente Só 
Balanço, de sua propriedade — o álbum Dia a dia da 
periferia. O disco foi cercado de grande expectativa 
após o nome do rapper se tornar relativamente conhe-
cido no circuito nacional de rap pelo fato de antes disso 
a Discovery haver posto em circulação quatro de suas 
canções na compilação Peso pesado (1992), sem falar 
da boa aceitação de seu primeiro LP, Vamos apagá-los... 
com o nosso raciocínio (1993). Com esse novo LP, Gog 
emplacou algumas músicas que foram praticamente 
convertidas em hinos cultuados entre os ouvintes do 
gênero: “Dia a dia da periferia”, “Assassinos sociais” e 
“Brasília periferia”. 

As composições enfaixadas em Dia a dia da periferia, 
no geral, não diferem do que era predominante nos 
meios do rap. Todas elas enfocam a vida social e pro-
movem leituras do cotidiano, com olhar especialmente 
voltado para o que acontece nos lugares mais pobres, 
onde moram gente simples, trabalhadores e trabalhado-
ras, pessoas comuns — os “josés e marias [que] valem 
muito mais” (“Brasília periferia, parte 2”, 1998). Tanto 
é que Gog, que já se anunciara como “a voz do Brasil” 
(“A voz do Brasil”, 1998), coloca na primeira faixa desse 
seu disco que “o som é [o] dia a dia da periferia” (“Dia 
a dia da periferia”, 1994) e envereda pela vida rotineira 
de seus moradores:

[...] Às 4:30 da matina
A rotina se inicia 
Arroz, feijão, na marmita fria
Mas fazer o quê?
Se a lei aqui é sobreviver
Todo dia é mais um dia D
Será que um dia isso vai se inverter? [...] 
(idem)

Em sua crônica cantada, o compositor transpõe para o 
campo artístico experiências de um lugar no qual “as 
chances de sobrevivência/ é verdade/ aqui são poucas” 
(idem) e “os problemas sociais [...] minam como pra-
gas” (idem). Ele narra os dramas daqueles que “ralam o 
dia inteiro por uma merreca de grana” (idem) e explica 
que “todo esse mal/ a gente assimila/ transforma em 
poesia/ dia a dia da periferia” (idem).

A representação da periferia, vista pelas lentes de Gog, 
passa pelo esgoto que escorre a céu aberto, pela fero-
cidade de um mundo brutal, pelo descrédito sofrido 
pelos seus moradores. O lugar, em que pesem algumas 
ressalvas, é conhecido como “um verdadeiro inferno” 
(idem), o que volta à pauta do autor em “Brasília peri-
feria”. Nesta música de quase dez minutos, Gog pro-
move uma “viagem” pelo entorno da capital federal, 
ampliando sua leitura da periferia ao juntar indícios 
que vai colhendo pelo caminho. Como se estivesse 
saindo do Plano Piloto de Brasília para sua longa jor-
nada, ele adverte:

[...] Aqui a visão já não é tão bela
Brasília periferia, Santa Maria é o nome dela
Estupros, assaltos: fatos corriqueiros
Desempregados se embriagam o dia inteiro
A boca mais famosa é um puteiro
Onde o que só rola, me desculpem os 
roqueiros, os metaleiros
É só rap, forró e samba
Os verdadeiros sons do gueto [...] (“Brasília 
periferia, 1994).

Na sequência de sua visita às quebradas, a narrativa do 
rapper avança até a cidade satélite de Gama. Lá, “a fama 
é o drama sensacionalista/ jornais, revistas: ‘segunda sai 
a próxima lista’/ pânico na população” (idem). Em seu 
rolê, no qual leva o ouvinte no banco de passageiros, a 
quem é oferecida uma aula de cartografia social, Gog 
informa que “em Taguatinga a coisa anda séria/ brigas, 
tiros/ no City e no Primavera o clima tá tenso/ os bailes 
foram até suspensos/ [...]/ em todo show tem derrama-
mento de sangue” (idem).

Embora as referências aí contidas sejam muito gerais 
e panorâmicas, a viagem visa dar conta de um largo 
espectro:

[...] Lago Azul, Céu Azul, Pacaembu
Cruzeiro do Sul, Val, Pedregal
Cidade Ocidental
Na divisa do Estado, 
Cresce a passos largos vários bairros
Amontados
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Nova Esperança, Boa Vista
Parque Andorinha, Alagados
E não é só... [...] (idem)

Consciente das complexidades que envolvem a vida 
social, o rapper sabe que para pensar a periferia — bem 
como qualquer outro setor da sociedade — não são 
suficientes generalizações fáceis. As observações que 
fez, no entanto, levaram-no a identificar recorrências, 
elementos em comum e a existência de uma sensibili-
dade popular que lhe permitiu formular ideias a partir 
de tudo aquilo que coloca as populações periféricas em 
sintonia, mesmo que não se deva desconhecer determi-
nadas especificidades desse ou daquele local. Por isso 
ele canta:

[...] Mas só pra te lembrar
Periferia é periferia em qualquer lugar
É só observar
Baú sempre lotado, vida dura
Cheia de sonhos
Não importa, seja em Varjão, na Agrovila
Ou em Santo Antônio [...] (“Brasília periferia”, 
op. cit.)

Cria-se aí uma relação entre o particular e o geral, poten-
cializando o grau de abrangência das considerações fei-
tas pelo rapper de tal forma que, independentemente 
do lugar (periférico) em que se esteja, percebem-se 
elementos de identificação que transcendem as fron-
teiras dessa ou daquela cidade ou região. E essa visão 
é partilhada por muitos outros rappers. A experiência 
da periferia como espaço marginalizado, marcado pela 
violência, crime, existência de uma “lei do cão”, miséria, 
falta de serviços públicos adequados, não é uma pecu-
liaridade das narrativas desse rapper brasiliense. Ela foi 
captada em inúmeros raps — da mesma época e poste-
riores — que enfocavam facetas distintas da realidade 
periférica. Tanto que em um dos discos clássicos do rap 
brasileiro, Raio X do Brasil, do Racionais MC’s, todas as 
músicas dialogam com o universo periférico — não por 
acaso, o grupo fala de dentro dessa realidade.

É da periferia paulistana que os integrantes do grupo 
produziram fortes e consistentes leituras, contribuindo 

para plasmar uma sensibilidade periférica — em parte 
já existente e por eles identificada nesses lugares. Isso 
vem à tona em “Fim de semana no parque”, música na 
qual a cidade é pensada a partir de baixo nos seus mais 
profundos contrastes, fruto do olhar que enquadra 
uma “feliz e agitada [...] ‘playboyzada’” com “o pretinho 
vendo tudo do lado de fora” “(“Fim de semana no par-
que”, 1993). Na periferia ou na favela — em uma pro-
porção considerável dos casos, esses termos são usados 
como sinônimos ou remetendo a uma dinâmica social 
muito próxima — nem tudo são espinhos. Há flores 
também: traços dialéticos que contrastam a dureza do 
lugar com a cativante e inspiradora postura das pes-
soas (sintetizadas nas ideias de “alegria geral” e “calor 
humano”) que não se rendem às dificuldades. Porém, 
na descrição de “Fim de semana no parque”, chama a 
atenção o “superávit de negatividade”, termo empre-
gado por Melo (MELLO, 2000) para pensar a obra do 
Racionais MC’s:

[...] Milhares de casas amontoadas, ruas de 
terra
Esse é o morro, a minha área me espera
[...]
É lá que moram meus irmãos, meus amigos
E a maioria por aqui se parece comigo
[...]
A número, número um em baixa renda da 
cidade
Comunidade Zona Sul é dignidade
Tem um corpo no escadão, a tiazinha desce 
o morro
Polícia, a morte, polícia, socorro
Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo
Pra molecada frequentar, nenhum incentivo
O investimento no lazer é muito escasso
O centro comunitário é um fracasso
Mas aí se quiser se destruir está no lugar certo
Tem bebida e cocaína sempre por perto
A cada esquina, cem, duzentos metros
Nem sempre é bom ser esperto
Schimth, Taurus, Rossi, Dreyer ou Campari
Pronúncia agradável, estrago inevitável
Nomes estrangeiros que estão no nosso morro 
pra matar
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M.E.R.D.A.
Como se fosse hoje ainda me lembro
7 horas, sábado, 4 de dezembro
Uma bala, uma moto com 2 imbecis
Mataram nosso mano que fazia o morro mais 
feliz
E indiretamente ainda faz
Mano Rogério, esteja em paz
Vigiando lá de cima
A molecada do Parque Regina [...] (“Fim de 
semana no parque”, op. cit.)

Essa periferia cantada e contada pelo Racionais e por 
quase todos rappers, o “berço da miséria” ou o “lugar 
onde [os moradores] só tinham como atração/ o bar 
e o candomblé pra se tomar a benção” (“Homem na 
estrada”, 1993), nunca sai de cena. Ela, quase sem-
pre, “é o palco da história que por mim será contada” 
(idem). O espaço da periferia é retomado pelo quarteto 
em “Hey boy”, “Mano na porta do bar”, “Homem na 
estrada” e por vezes figura no centro da narrativa, como 
em “Pânico na Zona Sul” ou “Periferia é periferia”.

Nesta última música resumem-se elementos que aju-
dam a montar o quadro da periferia que ganha vida na 
cabeça dos rappers. Nela, tal qual em “Brasília periferia”, 
há a tentativa de ultrapassar as fronteiras do particular 
e ressaltar características comuns que proporcionam 
a montagem de uma concepção de vida/espaço peri-
férico. A coroação do argumento de que “periferia é 
periferia”, não importando o lugar, dá-se por intermé-
dio da citação de outras narrativas de casos específicos 
que apresentam os traços que permitem aos rappers sair 
do relato e formar um conceito. Para tanto, mobilizam 
sentenças que são cantadas em “SL (um dependente)” 
(1994), do MRN, “Brava gente” (1994) e “Por um triz” 
(1990), da dupla Thaíde e DJ Hum, “Bem-vindos ao 
inferno” (1994) e “Cada um por si” (1994), do Sistema 
Negro, “Brasília periferia”, de Gog e, ainda, retiradas de 
produções próprias, como “Fim de semana no parque” 
e “Homem na estrada”. 

As referências intertextuais são apropriadas para aju-
dar a pensar um lugar que, infelizmente, está longe de 
ser particular ou único, sendo arena do sentimento de 

“pesadelo periférico” (“Periferia é periferia”, 1997) —, 
mas igualmente de certo orgulho em proclamar que 
“somos habitantes assumidos da periferia” (“Periferia 
lado meu”, s/d). A vida nada excepcional que trans-
corre ali (marcada pelo trabalhador que tem todo o seu 
tempo consumido pela necessidade de correr atrás de 
uns reais a mais, pelos meninos e meninas a caminho 
da escola ou pelos garotos e garotas que “decolam” no 
uso de drogas) alimenta as formulações dos rappers 
sobre as “ruas áridas da selva” (“Periferia é periferia”, 
op. cit.) que provocam “lágrimas demais, o bastante pra 
um filme de guerra” (idem):

[...] Um mano me disse que quando chegou 
aqui
Tudo era mato e só se lembra de tiro aí
Outro maluco disse que ainda é embaçado
Quem não morreu, tá preso sossegado
Quem se casou quer criar o seu pivete ou não
Cachimbar e ficar doido igual moleque, então
A covardia dobra a esquina e mora ali
Lei do cão, lei da selva... hã... hora de subir 
[...]
Vi só de alguns anos pra cá, pode acreditar
Já foi bastante pra me preocupar com meus 
filhos
Periferia é tudo igual
Todo mundo sente medo de sair de madrugada 
e tal
[...]
Fico triste por saber e ver
Que quem morre no dia a dia é igual a eu e a 
você [...] (idem).

O que chama a atenção nessas composições é que, his-
toricamente, elas comunicam a existência de um con-
texto sombrio, pontuado por inúmeras dificuldades. 
Isso se integrou à lógica rap, e se tornou hegemônico. 
Daí que o DMN, ali pelo início dos anos 1990, cantava: 
“periferia/ Itaquera é o nosso exemplo/ nosso local, 
coisa e tal/ mas eu entendo que o bicho pega/ e pega 
mesmo em qualquer lugar” (“Lei da rua”, 1992).

A iminência de tragédias — o momento em que “o 
bicho pega” — é um dado de realidade alçado ao pri-
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meiro plano de muitas narrativas. Os mesmos traços 
são identificáveis em uma vasta produção do gênero, 
como em “Realidade da periferia”, do Raça em Extin-
ção: “sobrevivemos em um mundo onde não existe 
alegria/ pois a droga, a violência, está no dia a dia/ na 
periferia prevalece a lei do cão/ [...]/ nada mais nada 
menos que a realidade/ é só você olhar pros quatro 
cantos da cidade” (“Realidade da periferia”, s/ind.). Ou 
também em “Bem-vindo à periferia”, do JNR (sigla de 
Justiça Negra Radical), que saúda os ouvintes:

Seja todos bem-vindos à periferia
Lugar apontado, discriminado, pela 
burguesia
Como o berço da miséria e a vergonha maior
De nosso país
Porque aqui, mano, não tem escapatória
[...]
Convivemos diariamente com a fome
Miséria, criminalidade, tráfico de drogas
[...]
A realidade infelizmente é essa
Nos bairros periféricos [...] (“Bem-vindo à 
periferia”, s/d).

Segundo os rappers, o ritmo da vida nas periferias é 
esse. Como diz o rapper Alemão, “é nesse tipo de cená-
rio que meu rap é inspirado/ descrevo tudo que vejo, a 
realidade desse lado” (“Favela é favela, s/ind). Vale lem-
brar que Williams, no seu belíssimo estudo O campo e 
a cidade, acentua que “todas as tradições são seletivas” 
(WILLIAMS, 2011, p. 37). E a tradição que se formou 
em torno dos modos de narrar no rap não é diferente, 
operando nessa prática uma seletividade que constituiu 
uma perspectiva que reforçou a hegemonia de alguns 
valores e imagens em detrimento de outros. Nesse 
processo, determinadas concepções e personagens se 
tornaram dominantes, como a ideia de periferia como 
local por excelência de desgraças. Esse é o ponto de 
chegada de Gog, que arremata em uma de suas compo-
sições: “eu concluo, mano/ periferia segue sangrando” 
(“Periferia segue sangrando”, 1998). 

É relevante pontuar que os compositores, em geral, não 
naturalizam as características evidenciadas no contexto 

periférico. Pelo contrário. Quase sempre a menção ao 
que existe de negativo na dinâmica da vida periférica 
está colada ao funcionamento e à estrutura da socie-
dade — seja ela ou não nomeada explicitamente como 
capitalista — que produz desigualdades, que pro-
move a exploração dos trabalhadores, que não garante 
acesso aos serviços públicos. Para o Realidade Cruel, 
por exemplo, isso “é lamentável!/ o sistema é implacá-
vel, traiçoeiro, só te quer catando lata ou dando ripa 
de lixeiro” (“Aqui é favela”, 2003). Em “Lei da periferia”, 
do Consciência Humana, são os implacáveis determi-
nantes sociais e a falta de oportunidades que empurram 
dois jovens para a vida bandida. Em face do processo de 
integração perversa de parte da sociedade ao esquema 
produtivo, os valores morais de um pai de família, 
denunciam os rappers, não dão conta de manter os 
filhos na senda do trabalho tido e havido como honesto. 
Em sua composição o grupo começa desfiando o rosá-
rio que “é a vida de muitos em São Mateus” (“Lei da 
periferia”, s/d):

[...] A falta de dinheiro naquela goma
Era problema
Mais um chefe de família
Mantinha Deus como força suprema
O seu único lema
[...] 
Mas financeiramente todo fudido
Sem emprego, roubar que nada
E ae, camarada?
Essa vida não vai me pregar
Essa cartada
De manhã um bico aqui e outro ali
É assim que vai levando sem desistir [...] 
(idem)

Na sequência da música, é narrado o desvio dos filhos 
que aderiram a outro estilo de vida:

[...] Seus pivetes, os dois, criados nas ruas
Fazer o quê? É o destino fudendo na cara 
dura
E o maior com apenas quinze anos
Sem o pai perceber, já está se adiantando
Lei da periferia, ó, quem diria
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São muitos se fudendo a cada dia
O menor segue os passos do irmão mais 
velho
Esconde o seu calibre no forro do teto
“Eu não quero me fuder, não quero ver 
nada faltar em casa”
“Vou ver o meu se fuder sozinho por nossa 
causa?”
[...]
Já é um ladrão bem-sucedido
Infelizmente [...] (idem).

Depois de voltas e reviravoltas que incluem a morte 
violenta do pai e de um dos filhos, um dos persona-
gens dessa trama sociofamiliar resolveu imprimir outro 
rumo à sua existência: “abandonar o crime/ dar início 
a uma vida nova” (idem). Ele, que acordou “cedo dis-
posto a ver o sol nascer” (idem), diz-se empapuçado 
com a dura realidade e espera “um dia acordar com as 
boas notícias/ sem violência, sem racista, sem polícia” 
(idem). No entanto, essa nova caminhada que passa 
a ser protagonizada pelo personagem não muda as 
características/estereótipos da “favela sinistra” (“Favela 
sinistra”, 2003), sendo mais uma tentativa de evitar que 
“minha coroa [não veja] o meu corpo crivado de bala” 
(“Lei da periferia”, op. cit.). E também não muda a per-
cepção de que parte ponderável dos problemas que o 
afetam é efeito das relações sociais na ordem estabele-
cida e da maneira como ela se reproduz. É disso que, 
à sua moda, fala Gog quando destaca que “a semente 
do ódio que plantaram aqui/ nos impedem de evo-
luir” (“Periferia seque sangrando”, op. cit.). Para ele, os 
“frutos imundos” dessa “realidade dura” não têm outra 
causa senão a crueldade da própria organização social 
capitalista, que termina por jogá-los para escanteio.

Essas representações não são tomadas como tais pelos 
rappers. Antes, são encaradas por eles como expressão 
acabada da “verdade” pelo seu teor realista, costurado 
pelas vivências experimentadas. Apesar das dimensões 
pouco convidativas que elas apresentam, a história des-
ses sujeitos, como observou José Silva, foi “definida em 
meio à trajetória de pertencimento à periferia” (SILVA, 
1998, p. 89). Não é à toa que Mano Brown, ao narrar 
episódios de uma vida que parece se desenrolar em 

meio a uma catástrofe social, avisa aos incautos: “mas 
não tenha dó de mim/ por que esse é meu lugar/ mas eu 
o quero mesmo assim/ mesmo sendo o lado esquecido 
da cidade/ e bode expiatório de toda e qualquer medio-
cridade” (“Hey boy”, 1990).

Muitos anos depois, o mesmo rapper renovou seu 
compromisso com a periferia: “favela, [Vila] Fundão/ 
imortal nos meus versos” (“Vida loka, parte 1”, 2002). O 
que temos nesses versos é a presença de um sentimento 
intenso de pertencimento à periferia, em especial às 
regiões de origem e/ou de vivência dos compositores. 
Em função disso, nos discursos dos rappers a periferia 
não aparece tão somente como espaço da violência, dos 
problemas sociais, de integração perversa à ordem do 
capital. Apesar de todos esses pesares, neles se exprime 
também um vasto repertório que se concentra no amor 
à periferia. A dureza das representações destacadas até 
aqui contrasta com outras que, sem negá-las em nada 
ou mesmo incorporando-as, reposiciona a periferia no 
universo do rap.

O que passa, então, a ser privilegiado é a identificação 
dos sujeitos com o lugar em que tanto o real quanto 
a imaginação se dão as mãos e se confundem. A refe-
rência aos “trutas”/“manos” e às “quebradas” nas letras 
das composições, a positivação dos valores que regem a 
vida comunitária, a ênfase na existência de uma sociabi-
lidade vista como horizontal e respeitosa, a projeção de 
uma imagem heroica para os moradores como “guer-
reiros” e “batalhadores”, fomentam o reconhecimento 
e a legitimidade de sentimentos de pertencimento. A 
força que essa abordagem adquiriu encontra ecos nas 
palavras de Ice Blue, que declarou, não sem um rasgo 
de grande otimismo, que “com o rap a gente conse-
guiu fazer o moleque da favela não ter vergonha mais 
da roupa que veste, de falar onde mora, de ser preto” 
(NÃO adianta só sonhar, 2000).

As músicas que integram esse campo tematizam a 
periferia e/ou a favela com vistas à criação de vínculos 
com o espaço periférico, fazendo frente a perspecti-
vas que — condensadas nos estigmas e nas imagens 
negativas exploradas sobretudo nas páginas policiais 
e nos programas sensacionalistas dedicados à violên-
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cia urbana — promovem a negação e a vergonha de 
fazer parte desse complexo social. A estratégia ado-
tada pelos rappers envolveu, via de regra, a afirmação 
— de si e de seu local de origem/moradia — de um 
orgulho inabalável. Um elemento a mais no esforço 
desses atores sociais em pensar o seu mundo, lutando 
por sua concepção do que são e, mais do que isso, do 
que desejam ser. 

O Código Negro, por exemplo, mesmo narrando todos 
os cenários de ruína social e econômica que muitos 
moradores de periferia vivenciam, inclusive a relação 
com a playboyzada que sobe o morro em busca de dro-
gas, não virou as costas para ela. Os componentes do 
grupo não se deixaram contaminar pelos sentimentos 
de aversão ao lugar. A precariedade/perversidade da 
vida narrada pelos rappers é como que neutralizada, 
pelo menos parcialmente, pelo sentimento de pertença 
que impulsiona a circulação de outros valores, presen-
tes na crença de que

[...] Periferia
Não importa o lugar
Esse é o nosso paraíso, véi
Periferia
Não importa o lugar
Esse é o nosso paraíso, véi [...] (“Periferia 
nosso paraíso”, s/d).

Caso semelhante é o do grupo Dignos do Rap em Movi-
mento ou, simplesmente, DRM. Ele, que também dis-
seca a vida da periferia em várias de suas músicas, desce 
aos detalhes: dá conta do aspecto das habitações, das 
atividades dos moradores, da geografia dos lugares, das 
redes de sociabilidade, do humor e comportamento das 
pessoas. Em uma de suas crônicas, que contém algum 
sangue e um ou outro episódio de violência, não opta 
pela fuga — a exemplo do que fez o Racionais MC’s, 
que na voz de Brown afirmou que “é muito fácil fugir/ 
mas eu não vou” (“Fórmula mágica da paz”, 1997) — 
e sim pelo reconhecimento de que aquele mundo é o 
seu. Sem nenhum embaraço o DRM vê beleza naquilo 
que normalmente é desqualificado como feio: “eu amo 
minha favela/ [...]/ você é muito bela/ [...]/ eu faço parte 
dela” (“Eu amo minha favela”, s/ind.).

Nesse ponto o Z’África Brasil desempenha um papel 
significativo. O grupo, que tem seu quartel general ins-
talado no Capão Redondo, não se limitou a propagar 
a existência de um sentimento positivo em relação à 
periferia ou de reivindicar pertencimento. Algumas de 
suas composições polemizam com as imagens domi-
nantes no mundo rap, fazendo de sua própria produ-
ção musical o palco de algumas lutas de representação. 
Em “Mano, chega aí”, os músicos convidam os ouvintes 
a conhecer — “dando um rolê pela quebrada” (“Mano 
chega aí”, 2002) — aspectos não muito explorados da 
periferia no campo das narrativas, sejam elas artísticas, 
jornalísticas e/ou televisivas. Põe-se em relevo o lado da 
curtição, da fantasia, da festa e dos laços de amizade e 
afeto que brotam e se solidificam mesmo em território 
árido. Jogando com as aparências, o Z’África Brasil cria 
um clima aparentemente desligado das posturas enga-
jadas, como se seu posicionamento diferisse de modo 
radical de outras tantas composições: “só quero tirar 
uma onda com o meu povo/ ouvir um som do gueto, 
um rap bem loco/ colar na banca firmeza e dar risada 
de monte/ tipo aquelas fitas que rola com as maloca do 
Bronx/ tipo aquelas viagem, prosa, verso, festa” (idem).

O grupo estava ciente do estranhamento que versos 
como esses poderiam causar entre aqueles que não 
imaginam o rap para além da cartilha política que se 
tornou hegemônica durante os anos 1990 e com a qual, 
até certo ponto, se identificavam. Mas, para além do 
engajamento, importava-lhe desconstruir fórmulas 
redutoras e cristalizadoras das representações da peri-
feria. Daí se justificarem: “esse som/ não é pra fugir da 
realidade/ porque aqui não é só sofrimento/ se souber/ 
dá pra curtir à vontade” (idem).

Nesse processo, o Z’África Brasil, ao mesmo tempo em 
que reafirma seu compromisso social (afinal, “prosse-
gue o som, prossegue o sonho/ prossegue a sede por 
justiça” (idem)), ratifica o vínculo com o lugar e reivin-
dica a existência de outras dinâmicas, paralelas àque-
las já mencionadas e que são dominantes em muitos 
raps. É o momento de exaltar o lado bom da vida, algo 
digno de comemoração, o que representa um elemento 
de resistência em um contexto social em que, simplifi-
cando as coisas, “é a nossa destruição que eles querem/ 



   “EU SOU FAVELA, SOU/ EU SOU DO GUETO, SOU”  |  45

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | São Cristóvão (SE) | v. 4  |  n. 1 |  p. 37-50. |  Jan. Mai./2018 | https://seer.ufs.br/index.php/revec

física e mentalmente, o mais que puderem” (“Negro 
limitado”, 1992). Assim, celebrando outras maneiras de 
experimentar a vida social, o grupo defende sua iden-
tidade periférica:

[...] A vida é difícil aqui
Mas dá pra ser feliz, quem diria
Eu tenho orgulho e bato no peito
Sou da periferia
[...]
Sou periférico
A gente leva um lero
Eu tô na fita, tô na paz
Tô esperto
[...]
No momento as minhas frases são positivas
Misture Gog e Thaíde
E se alimente de ritmo e poesia
Saudações aos morros e as favelas
Saudação a todos os rappers 
Que fazem parte delas
[...]
Ainda há tempo pra curtir
E pra sonhar [...] (“Mano chega aí”, op. cit.).

Essa identidade periférica — uma mescla de reali-
dade e desejo — se mostra conectada a valores como 
superação, garra e persistência, que se sobressaem na 
concepção do morador de periferia como trabalhador, 
honesto, humilde, generoso e solidário com as pessoas 
que o cercam. Aliás, no discurso dos rappers se monta e 
se alimenta a ideia de uma vida coletiva — com certos 
traços idílicos — que contrasta com o estilo de vida das 
classes dominantes, visto como individualista e preda-
tório. Assim, mergulhados em dificuldades e problemas 
estruturais — “tanta arma, muita miséria, pouca escola/ 
não tem justiça, véi” (“Enquanto houver grana”, 1995), 
avisa o Cirurgia Moral —, os moradores da periferia se 
apegaram à humanidade — o “calor humano” a que se 
refere Mano Brown em “Fim de semana no parque” e 
que o DMN considera que “na periferia é sem limites” 
(“Us preto rimador”, 2013) entre os “manos”, “minas”, 
“tiozinhos” e “tiazinhas”. Disso tudo resta a conclu-
são que Gog tira: “nem tudo anda mal” (“Dia a dia 
da periferia”, op. cit.). Noutras palavras, seria possível 

complementar, citando Thaíde, que “a tradição do rap 
brasileiro é falar sobre problemas sociais, mas a gente 
não tem que falar só de coisas ruins, temos que mostrar 
que temos coisas boas” (HIP hop no caminho, 2004). 

É, então, investindo nos “detalhes [que] surpreendem 
quem nunca botou nenhuma fé na gente” (“Dia a dia da 
periferia”, op. cit.) que Gog e outros rappers concedem 
destaque, aqui e ali, a aspectos que julgam positivos no 
âmbito social e espacial da periferia. Nessa linha “Tik 
tak” (2001), do Doctor MC’s, celebra o dia dos manos 
que estão “curtindo na nossa área sem receio/ [...]/ na 
quebrada onde só tem gente bamba”; “Us mano e as 
mina” (2000), do Xis, que tematiza um lugar onde “o 
lema é tê idéia” e “não tem caô você tá c’os cara certo”; 
“De onde venho?” (2001), do Consciência X Atual, 
homenageia “essa gente/ que no lugar da gravata, pre-
fere ser decente”; “Amigo de infância” (1998) e “Perife-
ria tem seu lado bom” (1998), do Consciência Humana, 
cantam a época em que “empinávamos pipa no morro/ 
se esquecendo de tudo e até daquele humilde almoço”, 
reconhecendo que 

[...] Periferia também tem seu lado bom
E uma parte deste lado bom está a feira
A capoeira, o samba
E o carnaval ainda é nosso
Olodum, maculelê, futebol,
Dignidade, humildade, rap nacional [...] 
(“Periferia tem seu lado bom”, op. cit.)

Por outro lado, “Clãnordestinamenteafro”, do ClãNor-
destino, nos põe diante de um MC “descendente de um 
pai analfabeto” e que agora se orgulha de “escrev[er] a 
história do jeito mais correto”, ou seja, à luz da “preti-
tude resistente da periferia” (“Clãnordestinamenteafro”, 
2003). Todas essas músicas aqui elencadas contrariam 
os que pensam que o rap apenas canta a violência; elas 
revelam também aspectos de vivências “sem treta, sem 
sangue” (“Mano chega aí”, op. cit.).

Ferréz dá sua cota de participação nessa empreitada 
com “Periferia lado bom”. Ele, que, anteriormente, “nem 
queria fazer show [por achar] entretenimento demais” 
(FERRÉZ estréia no rap avesso ao sucesso, 2004), já 
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havia tematizado/explorado determinados aspectos 
positivos da periferia em seus livros Capão pecado 
(2000) e Manual prático do ódio (2003) e os retomou na 
forma de rap para salientar que 

[...] Periferia tem seu lado bom
Manos, vielas, futebol no campão
Meninas com bonecas
E não com filhos
Planejando assim um futuro positivo
Sua paz, é você que define
Longe do álcool, longe do crime
A escola é o caminho do sucesso
[...]
Periferia lado bom
O que você me diz?
Altos motivos pra
Te deixar feliz
[...]
Vamos planejar um futuro positivo [...] 
(“Periferia lado bom”, 2004).

Nessa visão um pouco rósea do seu entorno social, o 
rapper e escritor estava interessado em divulgar e regis-
trar, por meio do rap, que a ternura não tinha sido 
expulsa de Capão Redondo. Mas, como toda e qualquer 
representação de aspectos sociais não é simplesmente 
um reflexo da realidade e sim uma elaboração, a com-
posição de Ferréz é sobretudo uma manifestação de 
vontade e uma intenção de compreender e tornar com-
preensível uma faceta da periferia. Nisso, não se deve 
perder de vista que, como argumenta Stephen Green-
blatt, “uma dada representação não é apenas o reflexo 
ou produto das relações sociais, mas também uma rela-
ção social em si mesma, ligada à compreensão grupal, 
às hierarquias, às resistências e aos conflitos existen-
tes em outras esferas da cultura nas quais ela circula” 
(GREENBLATT, 1996, p. 22).

Renan, do grupo Inquérito, é outro bom exemplo, 
pois processa os sentimentos presentes na identidade 
periférica e organiza, à sua maneira, os signos mais 
fortes dessa identificação, como a humildade, o senso 
de justiça e a união dos moradores. Ele se reconhece 
nos espaços, na vida, nas pessoas, nas lutas cotidianas 

e traduz as suas emoções em palavras que dão vazão à 
satisfação em fazer parte dessa rede de valores e amo-
res. Na sua composição, diferentemente de outros casos 
em que se percebe a referência a um lugar particular, é 
o sentimento em relação à periferia (como ideia, como 
conceito) que está em jogo:

Eu sou peri-feri-a’í 
Em cada poro
No corre a milhão, manão
Sem tacógrafo
Favela até o fim, com F maiúsculo
Vacilou é assim, fica minúsculo
Tem que ter pulso, firme
Tem que ser justo, humilde, nobre
Não pode querer pagar de pã
O mundo roda e ninguém sabe
O dia de amanhã
Por isso em toda quebrada que eu vou
Sei que o respeito é a lei [...] (“Favela até o 
fim”, 2005).

Como é possível notar, esse mundo contraditório e 
nada homogêneo conquista sujeitos já acostumados 
a seguir complexos códigos sociais locais: “é só não 
misturar as coisas/ que fica tudo ok”, avisa Renan. E 
as ideias que concorrem para torná-lo suportável são 
“construídas através da acção colectiva e preservadas 
pela memória coletiva, constituem fontes específicas 
de identidades [que] consistem em reacções defensivas 
contra as condições impostas pela desordem global e 
pelas transformações, incontroláveis e em ritmo acele-
rado. Elas constroem abrigos, mas não paraísos” (CAS-
TELLS, 2003, p. 79). Nesse contexto, a vida pulsa como 
num movimento pendular entre sufocos e alegrias. 
“Favela até o fim”, do Inquérito, procede a um inventá-
rio poético que oscila entre bons e maus momentos da 
vida nas periferias e extrai daí identidade pessoal de um 
morador do local:

[...] Favela,
O medo do esgoto mora ali perto
Viela,
Secos esgotos a céu aberto
Barracos,
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Com fio descascado sem conduite
Telhados,
Rachados, goteiras na Brasilit
Igreja, boteco, bingo
Feira de domingo
Quermesse
Roda de samba, forró, baile de rap
Fliperama, campinho, lazer
Aqui é assim
Não tem clube nem piscina com trampolim
E mesmo assim nós somos felizes
Pode por fé
Até aqui várias cicatrizes
Mas tô de pé
Filho legítimo da periferia
Se duvidar é só fazer o DNA [...] (“Favela 
até o fim”, op. cit.)

CONSIDERAÇÕES

O rap, ao longo das últimas duas ou três décadas, 
desenvolveu uma rica história e tradições próprias na 
forma de representar os espaços sociais dos quais bro-
tou. Isso envolveu, como vimos, maneiras de nutrir e 
enriquecer, por meio da produção de imagens da peri-
feria, uma identidade periférica positivada. Quando 
Thaíde cantou animadamente “embarque nessa 
máquina/ viaje nesse som” (“Expresso favela”, 2006), 
por exemplo, ele se conectava a essa ideia geral de que 
“o pobre também tem que ter autoestima” (“Muitas 
histórias pra contar”, 2003).  Mas se sabe com convic-
ção que “autoestima não bate à porta” (“Não dê sua 
cara a tapa”, 1998). Talvez por isso muitos rappers 
tenham investido tanto no assunto.

No embalo do rap, Alex Pereira Barbosa criou o men-
sageiro da verdade, MV Bill. Após receber o legado do 
hip hop, ele processou parte de sua experiência como 
negro, pobre e morador da periferia do Rio de Janeiro 
e se lançou no enfrentamento do racismo e das desi-
gualdades sociais nas ruas, nos shows, nos jornais e até 

mesmo na televisão. Seu posicionamento, que se mate-
rializou em forma de arte como matéria sonora, conso-
lidou uma postura afirmativa:

Vai ser preciso muito mais pra me fazer 
recuar
Minha autoestima não é fácil de abaixar
[...]
Sou apenas mais um louco
Clamando por justiça, igualdade racial
[...]
É... mantenho minha cabeça em pé [...] (“Só 
Deus pode me julgar”, 2001).

Bill, nesse aspecto, não é cavaleiro solitário. A grande 
maioria dos rappers faz coro com essas palavras e ideia. 
O Realidade Cruel, que não desafina a harmonia desses 
valores, não deixou de manifestar sua adesão a eles e 
de reconhecer a função do rap na constituição de uma 
atitude valorizadora na construção de uma identidade 
negra e periférica: “tamo ciente/ o rap/ fez uma pá de 
pobre, preto/ se ver como gente” (“Deus é do gueto”, 
2008).

Chegado a este ponto, creio que não há dúvidas. Com 
suas músicas os rappers brasileiros formataram concei-
tos. Com o rap estabeleceram a estreita relação entre 
questões objetivas como a vida na periferia e aquilo que 
é pensado e enunciado pelos sujeitos envolvidos nessa 
prática. Para eles, periferia não é só um lugar geogra-
ficamente definido, mas um complexo contexto de 
experiências, valores e modos de vida. São, sobretudo, 
sentimentos vivos no imaginário das pessoas que se 
identificam com a periferia, com a favela. Isso tudo não 
depende exclusivamente do rap, porém a ele é atribuído 
um peso fundamental nesse processo de reconheci-
mento/pertencimento. É o que fica claro nas palavras 
do rapper Elly, que alçou o rap à condição de “salva-
dor”. Afinal de contas, “uma lição de vida/ o hip hop me 
mostrou/ me ensinou/ a hoje em dia eu ser quem sou” 
(“Respeito”, s/ind.).
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NOTAS

1 Frise-se que no rap, em regra, não se fala de uma periferia abstrata. 
Reivindica-se um saber solidificado por vivências. Basta recordar, por 
exemplo, o Racionais MC’s: “sou Mano Brown, a testemunha ocular” 
(“Mano na porta do bar”, 1993).

2  Ao enfocar a periferia, os rappers são, em certo sentido, os continu-
adores de uma tradição há tempos cultivada pela música popular 
brasileira. Desde o início do século XX, a favela, o morro, a periferia 
são temáticas recorrentes ou espaços em que se desenrolam tramas 
narradas/cantadas por compositores brasileiros. Sobre o assunto, 
ver OLIVEIRA e MARCIER (2004), em que as autoras traçam um 
panorama da inscrição da favela na música popular, perfazendo um 
arco temporal que vai da década de 1920 até os anos 1990, abarcando 
inclusive alguns raps.

3  Enxergar a periferia com base no que ela tem em comum não é parti-
cularidade do rap. CALDEIRA (1984, p. 8), por exemplo, na introdu-
ção do livro que escreveu sobre o cotidiano de moradores da periferia 
de São Paulo, esclarece: “Quase sempre que se fala de ‘periferia’ parece 
estar presente a identificação de um certo tipo de espaço urbano a 
uma forma de comportamento coletivo de seus moradores. Isto se evi-
dencia no debate político, quando os mais variados grupos se invocam 
representantes da ‘periferia’, a ela dirigem seus programas ou, do lado 
oposto, procuram dela se defender”.

4 Evidentemente existe aí uma licença poética largamente mobilizada 
pelos rappers. Para alguns questionamentos sobre tais generalizações 
ver ÁVILA (2006).

5 Os rappers, apesar de algumas vezes se colocarem como excluídos, 
apresentam-se também como frutos ou “crias” do sistema. Thaíde é 
um dos que advertiu que “fazemos parte dessa festa/ e o nosso nome 
está na lista de espera” (“História do Brasil”, 1994). 

6 Para Camburão, líder do Pavilhão 9, os rappers cantam o que “senti-
mos na pele, mano”. Edi Rock, do Racionais MC’s, argumenta que “a 
inspiração sou eu mesmo, eu falo das minhas próprias experiências”. 
Jota, do grupo Família LDR, sustenta que “nosso cotidiano, nada mais 
que isso”, inspirava as composições do rap. Nega Gizza é da opinião 
que o gênero “relata o que vivemos”. Os membros do Ilusão Obscura 
explicam que “na letra tentamos mostrar a realidade em que vivemos”. 
Já o Realidade Cruel assegura que “aquilo que nós cantamos/ não é 
ficção criada pelas nossas mentes/ é real”. Ver Banalidade da violência 
inspira grupos, 1996; entrevista com Edi Rock, 2005; entrevista com 
Jota, 2008; A voz forte das minas, 2002; entrevista com Ilusão Obs-
cura, 2008; “A marcha dos glorificados”, 2003.

7 Ver, a respeito, CAMARGOS (2015), especialmente o capítulo “A 
construção do sujeito engajado”.

8 A explicitação da existência de códigos próprios que regem o funcio-
namento dos espaços das periferias e favelas é muito recorrente nas 
composições dos rappers. A título de exemplo, ouvir “A lei da favela” 
(1997), na qual se explica que “existe lei na favela, não vamos despre-
zar/ os limites estão marcados, podem grafitar/ [...]/ quem vive aqui 
sabe qual é/ boca fechada não entra mosquito, bota fé?/ [...]/ a lei da 
favela é muito simples/ é só respeitar/ [...]/ a lei da favela não pode ser 
quebrada”, ou “Como sobreviver na favela” (1999), na qual o rapper 
MV Bill esclarece que “em qualquer favela/ tem que seguir as ordens/ 
sem vacilação/ [...]/ tem uma lei que impera no lugar/ e se você ficar 
de bobeira a chapa pode esquentar”.

BIBLIOGRAFIA

ÁVILA, Milene Peixoto. “Periferia é periferia em qualquer lugar”? 
Antenor Garcia: estudo de uma periferia interiorana. Disserta-
ção (Mestrado em Ciências Sociais) — Universidade Federal de 
São Carlos, São Carlos, 2006.

CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. A política dos outros: o cotidia-
no dos moradores da periferia e o que pensam do poder e dos 
poderosos. São Paulo: Brasiliense, 1984.

CAMARGOS, Roberto. Rap e política: percepções da vida social 
brasileira. São Paulo: Boitempo, 2015.

CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade 
e cultura, vol 2: O poder da identidade. Lisboa: Fundação Ca-
louste Gulbenkian, 2003.

GREENBLATT, Stephen. Possessões maravilhosas: o deslumbra-
mento do Novo Mundo. São Paulo: Editora da USP, 1996.

MELLO, Caio B. A poesia envenenada dos Racionais MC’s: supe-
rávit de negatividade e fim de linha sistêmico, s. ref./impresso, 
2000.

OLIVEIRA, Jane Souto de e MARCIER, Maria Hortense. A pa-
lavra é favela. ZALUAR, Alba e ALVITO, Marcos. Um século de 
favela. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.

SILVA, José Carlos Gomes da. Rap na cidade de São Paulo: músi-
ca, etnicidade e experiência urbana. Tese (Doutorado em Antro-
pologia) — Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.

WILLIAMS, Raymond. O campo e a cidade: na história e na lite-
ratura. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

Fontes escritas

A voz forte das minas. Guilherme Werneck. Folha de S. Paulo, 
7 out. 2002.

Banalidade da violência inspira grupos. Xico Sá. Folha de S. Pau-
lo, 28 jan. 1996.

Entrevista com Edi Rock. Rap Nacional, 21 set. 2005.

Entrevista com Ilusão Obscura. Hip Hop Alagoas, 5 ago. 2008.

Entrevista com Jota. Para Além do Hip Hop, jun. 2008.

Ferréz estreia no rap avesso ao sucesso. Pedro Alexandre San-
ches. Folha de S. Paulo, 16 mar. 2004.

Hip hop no caminho. Alessandra Kormann. Folha de S. Paulo, 7 
jun. 2004.

Não adianta só sonhar. Folha de S. Paulo, 13 dez. 2000.



   “EU SOU FAVELA, SOU/ EU SOU DO GUETO, SOU”  |  49

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | São Cristóvão (SE) | v. 4  |  n. 1 |  p. 37-50. |  Jan. Mai./2018 | https://seer.ufs.br/index.php/revec

SILVA, Reginaldo Ferreira da (Ferréz). Capão pecado. São Paulo: 
Labortexto, 2000.

SILVA, Reginaldo Ferreira da (Ferréz). Manual prático do ódio. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2003.

Fontes sonoras

“A lei da favela”. Álibi. CD Pague pra entrar, reze pra sair. Brasília: 
Discovery, 1997

“A marcha dos glorificados”. Realidade Cruel. CD Quem vê cara 
não vê coração. São Paulo: Paradoxx, 2003.

“A voz do Brasil”. Gog. LP Vamos apagá-los... com o nosso raciocí-
nio. Brasília: Só Balanço, 1993.

“Amigo de infância”. Consciência Humana. CD Entre a adoles-
cência e o crime. São Paulo: ONErpm, 1998.

“Aqui é favela”. Realidade Cruel. CD Quem vê cara não vê cora-
ção. São Paulo: Paradoxx, 2003.

“Bem-vindo à periferia”. JNR. CD Reflexão de um país. São Pau-
lo: Cool Rap, s./d.

“Bem-vindos ao inferno”. Sistema Negro. LP Bem-vindos ao in-
ferno. São Paulo: Zimbabwe, 1994.

“Brasília periferia, parte 2”. Gog. CD Das trevas à luz. São Paulo: 
Zâmbia, 1998.

 “Brasília periferia”. Gog. LP Dia a dia da periferia. Brasília: Só 
Balanço, 1994.

“Brava gente”. Thaíde e DJ Hum. LP Brava gente. São Paulo: 1994 
(independente).

“Cada um por si”. Sistema Negro. LP Bem vindos ao inferno. São 
Paulo: Zimbabwe, 1994.

“Clãnordestinamenteafro”. ClãNordestino. CD A peste negra. 
Hortolândia: Face da Morte, 2003.

“Como sobreviver na favela”. MV Bill. CD Traficando informa-
ção. Rio de Janeiro: Natasha, 1999.

“De onde venho?”. Consciência X Atual. CD Obra de arte. São 
Paulo: Abracadabra, 2001.

“Deus é do gueto”. Realidade Cruel. CD Dos barracos de madei-
rite... aos palácios de platina. Hortolândia: 2008 (independente).

“Dia a dia da periferia”. Gog. LP Dia a dia da periferia. Brasília: 
Só Balanço, 1994.

“Enquanto houver grana”. Cirurgia Moral. CD A minha parte eu 
faço. Brasília: Discovery, 1995.

“Eu amo minha favela”. DRM, s./ind.

“Expresso favela”. Thaíde. CD Apenas. São Paulo: Tratore, 2006.

“Favela até o fim”. Inquérito. CD Mais loco que u barato! Campi-
nas: 2005 (independente).

“Favela é favela”. Alemão. CD Guerreiro do gueto, s./ind.

“Favela sinistra”. Trilha Sonora do Gueto. CD Us fraco num tem 
veiz. São Paulo: Vida Loka, 2003.

“Fim de semana no parque”. Racionais MC’s. LP Raio X do Brasil. 
São Paulo: Zimbabwe, 1993.

“Fórmula mágica da paz”. Racionais MC’s. LP Sobrevivendo no 
inferno. São Paulo: Cosa Nostra, 1997.

“Hey boy”. Racionais MC’s. LP Holocausto urbano. São Paulo: 
Zimbabwe, 1990.

“História do Brasil”. Thaíde e DJ Hum. LP Brava gente. São Paulo: 
1994 (independente).

“Homem na estrada”. Racionais MC’s. LP Raio X do Brasil. São 
Paulo: Zimbabwe, 1993.

“Lei da periferia”. Consciência Humana. CD Lei da periferia. São 
Mateus: DRR Records, s./d.

“Lei da rua”. DMN. LP Cada vez + preto. São Paulo: Zimbabwe, 
1992.

“Mano na porta do bar”. Racionais MC’s. LP Raio X do Brasil. São 
Paulo: Zimbabwe, 1993.

“Mano, chega aí”. Z’África Brasil. CD Antigamente quilombo, hoje 
periferia. São Paulo: RDF, 2002.

“Muitas histórias pra contar”. ClãNordestino. CD A peste negra. 
Hortolândia: Face da Morte, 2003.

“Não dê sua cara a tapa”. Facção Central. CD Estamos de luto. São 
Paulo: Sky Blue, 1998.

“Negro limitado”. Racionais MC’s. LP Escolha o seu caminho. São 
Paulo: Zimbabwe, 1992.

“Periferia é periferia”. Racionais MC’s. LP Sobrevivendo no infer-
no. São Paulo: Cosa Nostra, 1997.

“Periferia lado bom”. Ferréz. CD Determinação. São Paulo: Ca-
ravelas, 2004.

“Periferia lado meu”. Arquivo Social. Col. Legião rap v. 1. 
Goiânia: Star Music, s./d.

“Periferia nosso paraíso”. Código Negro. CD Código negro. Flo-
rianópolis: s./d. (independente).

“Periferia segue sangrando”. Gog. Col. Espaço rap vol. 1. São Pau-
lo: Zimbabwe/RDS, 1998.

“Periferia tem seu lado bom”. Consciência Humana. CD Entre a 
adolescência e o crime. São Paulo: ONErpm, 1998.



50 | Roberto Camargos

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | São Cristóvão (SE) | v. 4  | n. 1 | p. 33-46. | Jan. Mai./2018 | https://seer.ufs.br/index.php/revec

“Por um triz”. Thaíde e DJ Hum. Col. Hip hop na veia. São Paulo: 
Eldorado, 1990.

“Realidade da periferia”. Raça em extinção. Col. Legião Rap v. 2. 
Goiânia: s./ind.

“Respeito”. Elly. CD Acerto de contas, s./ind.

“SL (um dependente). MRN. LP Só se não quiser ser. São Paulo: 
Zimbabwe, 1994.

“Só Deus pode me julgar”. MV Bill. CD Declaração de guerra. Rio 
de Janeiro: Natasha, 2001.

“Tik tak”. Doctor MC’s. CD Mallokeragem Zona Leste. São Paulo: 
Sony Music, 2001.

O AUTOR

Roberto Camargos é Doutor em História Social pela Univer-
sidade Federal de Uberlândia e filmmaker. Autor do livro Rap e 
política (Boitempo, 2015) e diretor do documentário Vidas Cru-
zadas (Nóis, 2017), nos quais também aborda o universo do rap.

“Us mano e as mina”. Xis. CD Seja como for. São Paulo: 4P, 2000.

“Us preto rimador”. DMN. CD 9 anos depois... epílogo. São Paulo: 
s./ind., 2013.

“Vida loka, parte I”. Racionais MC’s. CD Nada como um dia após 
o outro dia. São Paulo: Cosa Nostra, 2002.



DE FLORES E CHÃOS: OUTRAS 
TRILHAS DE CAMINHANDO

RESUMO

O artigo analisa a canção “Pra não dizer que não falei das flores” (mais conhecida 
como “Caminhando”), do cantor e compositor paraibano Geraldo Vandré, bus-
cando ressituá-la em seu contexto histórico imediato e sopesando seu efetivo valor 
estético, no âmbito e para além desse contexto, a saber, o período imediatamente 
à instauração do Ato Institucional número 5 pelo regime militar que governava o 
Brasil. Partindo de uma provocação do dramaturgo Nelson Rodrigues a respeito 
de uma suposta contradição político-estética na canção de Vandré à época de sua 
apresentação no III Festival Internacional da Canção em 1968, buscamos indicar 
como essa contradição se liga a tensões de base na obra do compositor. Em seguida, 
discutimos o peso, o valor e os trânsitos semânticos dos principais topoi trabalha-
dos na canção e esboçamos uma aproximação contrastiva da mesma com outras 
canções de Vandré, de modo a sondar a construção do que se pode denominar 
uma “narrativização-ficcionalização de si” no conjunto de sua obra. Finalmente, 
rematando esse percurso, tentamos demonstrar a presença, em “Caminhando”, de 
rastros utópicos irredutíveis à injunção revolucionária de se fazer a hora histórica, 
expressa num primeiro plano de sua letra.
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OF FLOWERS AND GROUNDS: OTHER TRAILS FROM “CAMINHANDO”

ABSTRACT
The article analyzes the song “Pra não dizer que não falei das flores” (better known as “Caminhando”), by the Brazilian singer and 
songwriter Geraldo Vandré, seeking to reposition it in its immediate historical context and weighing its effective aesthetic value, in the 
scope and beyond that context, namely, the period immediately preceding the introduction of Institutional Act number 5 (AI-5) by 
the military regime which governed the Brazil. Starting from a provocation by playwright Nelson Rodrigues about a supposed politi-
cal-aesthetic contradiction in Vandré’s song at the time of his presentation at the III Festival Internacional da Canção in 1968, we seek 
to indicate how this contradiction is linked to basic tensions in the composer’s work. Then, we discuss the semantic weight, value and 
transits of the main topoi worked on the song and outline a contrastive “approximation of the same with other songs by Vandré, for the 
proporse of probing the construction of what can be called a “narrativization-fictionalization of itself ” in the whole of his work. Finally, 
ending this journey, we tried to demonstrate the presence of utopian traces in “Caminhando”, irreducible to the revolutionary injunction 
to make the historical hour, expressed in the foreground of its letter.
Keywords: Art and politics. Brazilian popular song. Literomusical studies. Lyric and narrativity.

DE FLORES Y SUELOS: OTRAS TRILLAS DE “CAMINANDO”

RESUMEN
El artículo analiza la canción “Pra não dizer que não falei das flores” (más conocida como “Caminhando”), del cantor y compositor 
paraibano Geraldo Vandré, buscando resituarla en su contexto histórico inmediato y sopesando su efectivo valor estético, en el ámbito y 
más allá de ese contexto, a saber, el período inmediatamente a la instauración del Ato Institucional número 5 por el régimen militar que 
gobernaba Brasil. A partir de una provocación del dramaturgo Nelson Rodrigues acerca de una supuesta contradicción político-estética 
en la canción de Vandré en la época de su presentación en el III Festival Internacional da Cancão en 1968, buscamos indicar como esa 
contradicción se vincula a tensiones de base en la obra del compositor . En seguida, discutimos el peso, el valor y los tránsitos semánticos 
de los principales topoi trabajados en la canción y esbozamos una aproximación contrastiva de la misma con otras canciones de Vandré, 
para sondar la construcción de lo que se puede denominar una “narrativización-ficcionalización de sí” en el conjunto de su obra. Final-
mente, rematando ese camino, intentamos demostrar la presencia, en “Caminhando”, de rastros utópicos irreductibles a la injunción 
supuestamente revolucionaria de hacerse la hora histórica, expresada en un primer plano de su letra.
Palabras clave: Arte y política. Canción popular brasileña. Estudios literomusicales. Lírica y narratividad.
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Quanto mais eu ando
Mais vejo estrada

Mas se eu não caminho
Não sou é nada

(G.V., “O plantador”)

PROVOCAÇÕES AO CAMINHO

Entre o final de setembro e o começo de outubro de 
1968, o dramaturgo Nelson Rodrigues publicou várias 
crônicas sobre o III Festival Internacional da Canção, 
o III FIC, que então acontecia no Maracanãzinho, no 
Rio de Janeiro, e que se notabilizou pelo conflito entre 
as canções “Pra não dizer que não falei das flores”, de 
Geraldo Vandré, e “Sabiá”, de Tom Jobim e Chico Buar-
que – e mais ainda pelo discurso em que Vandré, der-
rotado, alertou a plateia, inconformada com a vitória 
de “Sabiá”, de que “a vida não se resume em festivais”. 
Numa dessas crônicas, intitulada “Revolucionário de 
Festival”, o autor de Vestido de noiva conta uma ane-
dota, verídica ou não, segundo a qual um amigo seu 
teria apelidado a canção de Vandré de “Marselhesa”; 
entretanto, afirma o cronista, embora desejando “partir 
para o social, o político, o épico, o homérico, ou sei lá”, 
quando Vandré “acabou a sua ‘Marselhesa’ – saiu-lhe a 
anti-‘Marselhesa’”:

O que o Vandré fez é o que há de mais ópio, 
de mais sedativo, repousante, embalador, 
suavíssimo. É o tipo de música que o sujeito 
deve ouvir na rede, abanando-se com a Revista 
do Rádio. Quase uma berceuse. E o próprio 
Vandré a canta em surdina, como se estivesse 
fazendo o povo dormir (RODRIGUES, 1995, 
p. 327).

Em suma, haveria uma contradição ou discrepância 
entre forma e conteúdo na canção que, afinal, se nota-
bilizou com a alcunha de “Caminhando”: “Dirá alguém: 
– ‘E a letra?’ De fato, há a letra. Mas é óbvio que o nosso 
‘injustiçado’ fez o libreto para a ópera errada” (RODRI-
GUES, 1995, p. 327).

Mas quanto há de justo ou injusto, não no segundo 
lugar angariado por Vandré no Festival, mas nas pala-

vras de seu crítico? Não é este mesmo, afinal, o grande 
questionador do “óbvio ululante”? E o fato é que ele 
pressupõe sem questionar a interpretação mais óbvia 
de “Caminhando”: a de que ela seria um convite à sub-
levação popular contra a ditadura e o capitalismo.

Seja como for, essa e outras diatribes de Nelson Rodri-
gues sobre o tema – entre elas a sugestão de que a 
imagem das “flores no chão” demonstraria que “o revo-
lucionário é tão obtuso, tão bestial, tão abjeto que não 
pode ver uma flor sem chutá-la” (RODRIGUES, 1995, 
p. 308) – expõem um flanco aberto no que tange à, 
digamos, situação histórico-semântica de uma peça 
importante na vida político-cultural do país num de 
seus períodos mais tensos. Pois há uma espécie de pré-
-compreensão, tácita e amplamente aceita, a respeito 
dessa peça, e que, em linhas gerais, ao mesmo tempo 
reconhece sua relevância política e desdenha seu valor 
estético, ou pelo menos sobrepõe aquela a este. Algo 
explícito, por exemplo, quando Zuza Homem de Mello 
(2003, p. 268) declara cabalmente que a letra de Van-
dré “poderia ser o cerne de um roteiro cinematográfico 
contra as Forças Armadas”.

Naturalmente, essa pré-compreensão inclui elementos 
de uma compreensão efetiva. Em primeiro lugar, por-
que o engajamento social, senão propriamente político 
ou “revolucionário”, é, de fato, um topos fundamental 
não só em “Caminhando” como em canções anterio-
res e posteriores de Vandré. De um modo geral, no 
entanto, também é visível, desde os primeiros traba-
lhos do cantor e compositor, a busca de um equilíbrio 
entre as demandas estéticas e comerciais que marcam a 
forma canção. Na chamada canção engajada, somam-se 
a essas demandas as conscientemente ideológicas: não 
só a criticidade como a “expressividade” ou “representa-
tividade” político-social – ou seja, a busca de “represen-
tação” de uma difusa e hipotética consciência popular, 
tanto no sentido de encená-la artisticamente quanto no 
de “falar por ela” – conjugam-se às demandas estétcas 
e comerciais de formas menos ou mais harmoniosas, 
o que constitui, naturalmente, um desafio adicional 
para o compositor. No âmbito da produção de Vandré, 
a semicoletânea 5 anos de canção, de 1966, reunindo 
canções inéditas e outras gravadas nos anos preceden-
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tes, talvez seja o álbum onde o equilíbrio entre esses ele-
mentos se realize de formas mais bem acabadas.

De fato, é difícil não reconhecer o primor tanto das 
letras quanto dos elementos musicais (melodias, har-
monias e mesmo interpretação vocal1) de canções 
como “Porta Estandarte”, “Rosa flor”, “Ninguém pode 
mais sofrer”, “Pequeno concerto que virou canção” e 
“Canção nordestina” (as três últimas já presentes no 
primeiro álbum, de 1964). Ao mesmo tempo, essas 
canções buscam exprimir ou se comunicar com a sem-
pre hipotética consciência popular brasileira, e isso não 
só por meio dos temas sociais como dos sentimentais. 
Elementos estes, aliás, que se conjugam na primeira, na 
terceira e, mais sutilmente, na segunda dessas canções 
(às quais ainda voltaremos); apenas a penúltima é, diga-
mos, exclusivamente sentimental-amorosa, enquanto 
na última a temática social é ela própria investida de 
uma carga fortemente emotiva. Embora reforçada pelo 
arranjo vocal e instrumental, que estabelece um diá-
logo entre a bossa nova e formas musicais nordestinas, 
essa aliança entre crítica social e tom emotivo também 
marca a letra de forma contundente, inclusive com a 
presença de um sema sentimental “por excelência” 
como o coração:

Olho o padre com a vela na mão
Tá chamando pra rezar
Menino de pé no chão
Já não sabe nem chorar...

Rezo uma reza comprida
Pra ver se o céu saberá
Mas a chuva não vem não
E essa dor no coração, ai
Quando é que vai se acabar? (VANDRÉ, 1966)

Veremos, aliás, que esse sema também se apresenta 
em outras canções de Vandré, e, pelo menos num 
caso, o de “O Cavaleiro” (parceria com a cantora Tuca 
de 1966, cantada por ela no I FIC), num contexto 
semelhante, pelo menos no que tange à ambientação 
sertaneja e pela demanda de justiça social. Tanto nessa 
canção, cujo messianismo épico antecipa o de “Dis-
parada”, quanto em “Canção nordestina”, a unidade 

empático-social participa da construção da unidade 
temático-formal da canção. 

Mas há, sem dúvida, no repertório de Vandré, situações 
em que a unidade da forma canção se vê no mínimo 
solapada pela relevância dos elementos político-sociais. 
Isso é visível em muitas canções de seu álbum mais 
engajado, Canto Geral, lançado em março de 1968. O 
tom discursivo é marcado desde a primeira canção, 
“Terra plana”, onde, após o verso “Meu senhor, minha 
senhora” cantado pelo conjunto vocal Trio Marayá, a 
voz de Vandré surge não num canto, mas na declama-
ção de um texto que se assemelha menos a um poema 
do que a um discurso rimado:

Me pediram pra deixar de lado toda a tristeza, 
pra só trazer alegrias e não falar de pobreza. 
E mais, prometeram que se eu cantasse feliz, 
agradava com certeza. Eu que não posso 
enganar, misturo tudo o que vivo. Canto sem 
competidor, partindo da natureza do lugar 
onde nasci. Faço versos com clareza, à rima, 
belo e tristeza. Não separo dor de amor. Deixo 
claro que a firmeza do meu canto vem da 
certeza que tenho, de que o poder que cresce 
sobre a pobreza e faz dos fracos riqueza, foi 
que me fez cantador (VANDRÉ, 1968).

Essa discursividade permanece ao longo da canção, 
com não menor radicalidade ideológica e ainda afe-
tando a forma lírico-musical, tornando-a mais próxima 
do prosaico, do frasal. Mesmo lidos, versos-enunciados 
como “Preciso de um canto longo / Pra explicar tudo 
o que digo / Pra nunca faltar comigo / E lhe dar tudo 
o que trago” (VANDRÉ, 1968) são marcados por tal 
encadeamento discursivo que essa partição, mesmo 
assentando nas rimas completas e parciais, parece 
no mínimo excessiva.2 O que, longe de constituir um 
defeito, coaduna perfeitamente com a opinião de Van-
dré, expressa em entrevista a Zuza Homem de Mello 
(2003, p. 176), de que “em canção popular a música 
deve ser uma funcionária despudorada do texto”.

Naturalmente, o lirismo prosaico ou prosaísmo poé-
tico de Canto Geral também ecoa a inspiração decla-
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rada do álbum: a obra homônima, na tradução do 
título em português, do poeta chileno Pablo Neruda. 
Publicado no México em 1950, Canto General consti-
tui uma espécie de epopeia fragmentária, em versos 
marcadamente discursivos, da vida e das lutas polí-
tico-sociais dos povos latinoamericanos. Mas as can-
ções de Vandré também são marcadas por outro topos 
caro a Neruda: a indissociabilidade ou mesmo subor-
dinação do amor individual em relação a uma forma 
“geral” de amor, um amor votado à coletividade. Em 
ambos, no entanto, essa indissociabilidade também 
implica na demanda e na afirmação do amor físico 
particularizado, no caso entre um homem e uma 
mulher, de modo que a própria temática amorosa se 
integra às demandas que se erigem em nome da cole-
tividade social.

Daí a tensão entre lirismo e uma espécie de discur-
sividade autorreflexiva como a da segunda canção 
de Canto Geral, “Companheira”, a qual se inicia não 
com um discurso rimado como a primeira do álbum, 
mas com um canto que discursa, em tom pausado, 
inicialmente sem acompanhamento instrumental, 
e, ainda como na canção anterior, sobre seu próprio 
conteúdo:

Meu canto está contente
Nunca mente o canto meu
Olho o a vida bem de frente
O meu cantar nunca escondeu (VANDRÉ, 
1968).

Por sua vez, a segunda estrofe explicita o vínculo, implí-
cito mas não declarado na canção anterior, entre o sen-
timento subjetivo e a percepção da realidade social:

Fala muito de tristeza
E tristeza sempre vem
Quando penso em tantas vidas
Que de seu nem vida têm (VANDRÉ, 1968).

Em seguida, esse sentimento de indignação e tris-
teza votado à realidade social dá lugar à expressão de 
um sentimento amoroso particularizado e realizado, 
votado à “companheira” do título:

Mas agora sou feliz
E meu canto vem e diz
Que encontrei a companheira
Paz pra mim vida inteira
Amada derradeira... (VANDRÉ, 1968)

A letra se encerra aí, de modo que, ainda que sem pro-
priamente subsumi-lo, o sentimento particularizado 
de certa forma desloca o sentimento do coletivo de seu 
lugar de centralidade.

Este, no entanto, é um dos poucos exemplos no cancio-
neiro de Vandré onde a experiência amorosa se reveste, 
em si mesma, de um sentido integralmente positivo, ou 
seja, em que o sentimento da perda amorosa não marca 
presença. Ainda assim, é significativo que esse desloca-
mento semântico que se opera na terceira estrofe seja 
musicalmente revestido de tons graves e descendentes 
– mais graves que os das primeiras estrofes e não ascen-
dentes como nelas –, enquanto nas firulas vocais que 
fecham a canção opera-se uma ascensão tonal, mas em 
estruturas melódicas quase dissonantes. Essas firulas – 
que fundem canto lírico e elementos populares, como o 
aboio nordestino – são muito semelhantes a outras do 
cantor, por exemplos as que fecham o “Requiém para 
Matraga” do 5 anos de canção de 1966, onde, porém, 
a progressão melódica é mais límpida e harmoniosa. 
Enfim, as quase-dissonâncias sugerem que a própria 
realização amorosa afirmada em “Companheira” coa-
bita com uma cisão subjetiva: o sentimento da insufi-
ciência dessa realização face ao estado do mundo. 

Por outro lado, em “Se a tristeza chegar”, onde é o sen-
timento de uma possível felicidade coletiva que sucede 
– e abarca – o domínio das tristezas particulares, a har-
monia é não só buscada como obtida de forma admi-
rável. Como é sob o signo das harmonias vocais que se 
desenrola a bela e simples “Maria Rita”, a terceira peça 
de Canto Geral, e onde, aí sim, a fusão entre a esfera 
pessoal e a coletiva  – ou, pelo menos, o que se concebe 
como luta coletiva ou pela coletividade  – é plena, na 
medida em que a amada é justamente alguém que luta 
e traz alento para a luta: “Só mesmo Rita na vida aflita / 
Quando se agita em laços de fita / Traz alegria pro meu 
cantar” (VANDRÉ, 1968).
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Em sua maior parte, porém, Canto Geral é um disco 
marcado pelas tensões musicais e discursivas, que se 
manifestam na forma de alterações rítmicas não raro 
abruptas ou, ainda, na configuração “épica” de várias 
canções, nitidamente oposta à concisão lírica – no 
sentido da concisão da lírica tradicional – que, de um 
modo geral, caracteriza a moderna canção midiático-
-popular. “Preciso de um canto longo pra explicar tudo 
o que digo, pra nunca faltar comigo e lhe dar tudo o 
que trago” (VANDRÉ, 1968). A poesia-enunciação de  
“Terra plana”, cuja reescrita em prosa faz jus ao “canto 
longo” que ela invoca, explicita a relação desse dado 
com o primado ou, pelo menos, a importância basilar 
das demandas político-sociais e da forma discursiva 
nas canções do álbum. 

Nada disso, é importante frisar, implica em julgamento 
de valor. Basta notar o quanto a discursividade retó-
rico-poética de Vandré soa atual do ponto de vista da 
evolução das formas artísticas: uma audição atenta da 
própria “Pra não dizer que não falei das flores” talvez 
reconheça na aliança entre o andamento seco e a dis-
cursividade rimada uma antecipação do rap, gênero 
ultraurbano de origem estrangeira, mas cujo caráter, 
também suburbano, permitiu sua aclimatação tão forte 
em solos periféricos. Tanto quanto, digamos, a nuova 
canción latinoamericana, de inspiração rural e com a 
qual Vandré dialogou fortemente, inclusive em “Cami-
nhando”, onde aliás ruralidade e urbanidade se inter-
penetram de forma sutil mas no mínimo interessante.

Na força estética e histórica sugerida por essa pequena 
teia de aproximações, sugere-se também que a forma 
inconsistente acusada por Nelson Rodrigues na can-
ção pode guardar, no âmbito mesmo de seus impasses 
e contradições, uma complexidade e um valor bem 
maiores que os reconhecidos pelo grande dramaturgo. 
Trata-se, afinal, de uma das sínteses, quando menos, 
mais ambiciosas das demandas, formas e topoi – subje-
tividade e coletividade, lirismo e discursividade, flores 
e chãos – que compõem e esgarçam a poética de Van-
dré. Uma síntese que, por mais exarcebada que seja em 
sua demanda de transformação histórico-social, não 
deixa de revestir-se do valor, quiçá, mais perene das 
vozes-protagonistas da grande e instável narrativiza-

ção-ficcionalização de si que é o conjunto da obra de 
Vandré: a própria aspiração poética. Como veremos, é 
essa aspiração, fundada no labor poético, que irá garan-
tir a comunhão da práxis artística com algo mais amplo 
e mais profundo, mais espraiado e mais enraizado 
no chão da História do que a própria História, ainda 
quando se arroga ter “a certeza na frente” e “a História 
na mão” (VANDRÉ, 1979).3

A HORA E O CAMINHO: INQUIRINDO A CANÇÃO

São duas as versões mais conhecidas de “Pra não dizer 
que não falei das flores”: a do registro ao vivo após a 
divulgação do resultado do III FIC e a de estúdio, na 
qual o canto solitário de Vandré é enriquecido por um 
arranjo de guarânia nitidamente inspirado na canción 
nueva. No que tange à letra, apenas no registro do FIC as 
expressões “uma antiga lição” e “viver sem razão” estão 
no plural, mas isso não chega a constituir uma diferença 
significativa. Além da riqueza do arranjo, a principal 
peculiaridade da versão de estúdio é o canto significati-
vamente mais delicado de Vandré, enquanto no FIC ele 
se assemelha a um brado, sobretudo no refrão. Entre-
tanto, num registro anterior4, de uma das eliminatórias 
do Festival, o cantor também prima pela delicadeza, que 
só dá lugar a uma intensidade maior a partir de certa 
altura, graças ao estímulo direto do público.

Nelson Rodrigues tinha, portanto, quando menos 
alguma razão ao sublinhar o contraste da suavidade 
da música com a dureza de sua incovação política. O 
dramaturgo não nota, porém, a facilidade com que 
essa suavidade se presta ao trânsito com o ardor que 
marca, embora com variações, as duas apresentações 
no FIC. Em todo caso, mesmo não rigidamente fixado, 
esse trânsito é estrutural em “Caminhando”. A descri-
ção que Mello (2003, p. 285) faz da “estrutura musical 
muito simples” da canção – “descendo do modo menor 
para o maior um tom abaixo e subindo novamente 
numa repetição constante desse movimento de ida e 
vinda” – capta com precisão seu compasso em andante, 
no qual se alternam intensidades que vão do embalo à 
marcha marcial: a base de sua unidade estética, tensa, 
instável e fundamental para o cultivo de tensões e ins-
tabilidades mais ricas.
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Pois o fato é que também a letra de “Pra não dizer que 
não falei das flores” – muito longa e conhecida para a 
transcrevermos aqui – guarda algo desse trânsito. No 
que se refere à sua construção, um dado relevante é a 
forma como “Caminhando” concilia uma enunciação 
fortemente discursiva com uma versificação próxima 
do exemplar, de marcação rítmica e divisão silábica 
regulares5. Discursividade política, forma poética e 
forma canção conciliam-se aqui, portanto, de forma, 
digamos, mais “clássica” do que nos exemplos que 
comentamos antes. Mas, como veremos, isso não a 
isenta de tensões e contradições.

A imagem dos primeiros versos, de pessoas “Cami-
nhando e cantando / E seguindo a canção”, parece ecoar 
uma experiência típica daqueles anos: a das passeatas 
de protesto. Entretanto, a estrofe conjuga espaços dís-
pares, vistos como lugares de trabalho (inclusive os 
“campos”, pela contiguidade com “construções) ou, 
em todo caso, vida e trânsito cotidianos: “Nas esco-
las, nas ruas / Campos, construções”. A “marcha” que 
se entrevê aí é, portanto, muito maior: um tipo, natu-
ralmente, de “marcha histórica”, traduzível ou não por 
“revolucionária”. Obviamente, “a canção” referida não 
é outra senão a que se canta, como a convocação logo 
ao início do refrão (“Vem, vamos embora”) explicita 
ainda mais: “Vem” é um chamado para se seguir a can-
ção, num sentido que não é apenas o de cantá-la, mas 
também de “fazer a hora”. Ou seja, “seguir” é mais que 
“cantar”: é fazer (a revolução?). Por outro lado, o que 
se deve seguir é justamente a canção... Há aí, como se 
vê, um pequeno curto-circuito na direção simultanea-
mente metalinguística e extralinguística, existencial 
e engajada, que os versos desde o início tomam. Uma 
primeira entre outras fissuras.

Mas prossigamos. Seguem-se ao refrão duas imagens 
díspares: a da fome “Em grandes plantações” e a dos 
“indecisos cordões” marchando nas ruas, e que “Ainda 
fazem da flor / Seu mais forte refrão / E acreditam nas 
flores / Vencendo o canhão”. A princípio, o que vincula 
as imagens é o contraste moral entre a fome de uns e 
a indecisão de outros, esta, nesse sentido, um tipo de 
alienação. Há também, no entanto, a contiguidade 
semântica entre “flor” e “campo”, talvez alheia à inten-

cionalidade autoral e que a princípio apenas reforça 
aquele contraste: enquanto nas cidades uns se valem de 
flores contra os canhões, no campo – lugar por excelên-
cia das flores – outros sofrem alheios a elas. Como se 
vê, porém, mesmo não intencional a contiguidade não 
deixa de ser sugestiva.

Em todo caso, na sequência dessas quadras – e seguindo 
nessa linha interpretativa provisória –, o refrão se 
acresce de um novo sentido: o da recusa de agir como 
os “indecisos cordões”. “Fazer a hora” é acreditar em 
outra coisa (na revolução?) que não no poder das flores.

As quadras seguintes compõem-se, quiçá, dos versos 
mais fortes da canção, muito embora igualmente sim-
ples: os que falam dos “soldados armados / Amados 
ou não / Quase todos perdidos / De armas na mão”, 
e aos quais se ensina a “antiga lição / De morrer pela 
pátria / E viver sem razão”. O “canhão” do bloco ante-
rior já havia aludido ao contexto da ditadura militar, 
mas o conteúdo, agora, é muito mais polêmico. Não é 
difícil supor como os partidários da repressão recebe-
ram esses versos, que parecem insinuar a intenção de 
angariar simpatizantes nas próprias hostes militares: na 
repetição do refrão que se segue, não é impossível ler 
“Vem, vamos embora” como um convite à deserção.

No último bloco, o único composto de quatro quadras, 
elementos anteriores são retomados sob a perspectiva 
de uma injunção ética e actancial (revolucionária?) apa-
rentemente mais clara: ainda “Caminhando e cantando 
/ E seguindo a canção”, agora “Somos todos soldados / 
Armados ou não”, convocados a seguir com “Os amores 
na mente / As flores no chão / A certeza na frente / A 
História na mão”. O fecho é uma contraposição explí-
cita à lição desarrazoada dos quartéis: “Aprendendo e 
ensinando / Uma nova lição”.

Mas que “nova lição” é essa? A de que se deve caminhar 
com senso de justiça e realidade, ou seja, com “A Histó-
ria na mão”? Mas o que se faz com a História na mão? 
A revolução, ou melhor, a Revolução? Justiça, também 
com inicial em maiúscula? Mas como se faz tudo isso? 
A canção não nos dá respostas: a síntese operada nela 
é muito mais estética do que propriamente ideológica. 
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Nesse sentido, “Caminhando” expressaria, na lógica 
semiconsciente de sua imagística, não propriamente 
uma “eloquente síntese das contradições dialéticas”, 
como propôs Tárik de Souza (apud MELLO, 2003, p. 
291), mas tensões ideologicamente inconciliáveis e, de 
certa forma, insolúveis.

O refrão insistente da canção, cantado pelo menos 
oito vezes em cada versão, institui uma espécie de ten-
são central, em torno da qual as demais se organizam: 
a tensão entre o fazer e a espera, que se desdobra em 
outra tão fundamental quanto ela: entre “sentimenta-
lismo” e luta política. Naturalmente, o sema flores, mar-
cado desde o título, está diretamente implicado nessa 
segunda dualidade. É verdade que, num primeiro plano 
da canção, ele confina menos com o sentido de senti-
mentalismo que com os de pacifismo e ingenuidade 
política; entretanto, sua contiguidade com outros ter-
mos da retórica sentimental – sobretudo na penúltima 
estrofe, que coloca “Os amores na mente” ao lado das 
“flores no chão” – reativa esse sentido forte: a atitude 
ingênua dos que “acreditam nas flores / Vencendo o 
canhão” é uma atitude sentimental. Note-se que, como 
as flores, também os amores são confinados: “na mente”, 
lugar de razão, não no coração, e muito menos, decerto, 
nas mãos. A hora é a do fazer histórico, e é a História 
que se deve ter nas mãos, o que quer que seja isso.

Se atentarmos ao conjunto da obra de Vandré, vere-
mos que outro topos importante nele, e que cumpre 
um papel de mediação entre esses campos, está ausente 
aqui: o da esperança, cujo único rastro semântico em 
“Caminhando” é justamente o verbo “esperar”, drasti-
camente associado a não saber. Esperar, aqui, confina 
com ilusão; exatamente o oposto do que cantava a ante-
rior “Ninguém pode mais sofrer”: “Há numa canção 
/ Muito de ilusão / Mas nessa tristeza / Meu samba é 
certeza / De que um dia / O mundo a cantar / Tam-
bém vai dizer / Ninguém pode mais sofrer” (VANDRÉ, 
1964; grifos nossos). Em “Quem quiser encontrar o 
amor”, ouve-se expressamente: “Amor que pede amor 
/ Somente amor há de chegar / Pra gente que acredita 
/ E não se cansa de esperar”. É verdade que essa é uma 
canção de tema sentimental, mas também nela há uma 
distinção entre demandas autênticas e o que se afigura 

como ilusão e, mais ainda, como sentimento enganoso, 
reflexo, intui-se, de práticas egoístas – e, portanto, de 
um mundo egoísta: “Amor assim não é amor / É sonho, 
é ilusão / Pedindo tantas coisas / Que não são do cora-
ção” (VANDRÉ, 1965).

Mas o entrelaçamento de temas sociais e sentimen-
tais, ou entre sentimento social e sentimento amoroso, 
é mais explícito em outras canções de Vandré, quase 
todas, aliás, marcadas por um forte tônus sentimen-
tal. Em “Fica mal com Deus”, por exemplo, “dar” – no 
sentido de compartilhar – e “amar” são verbos inter-
cambiáveis, ao mesmo tempo que uma indisfarçada 
violência retórica toma a forma de injunção pragmá-
tica e igualmente violenta: “Vida que não tem valor / 
Homem que não sabe dar / Deus que se descuide dele / 
E um jeito a gente ajeita / Dele se acabar”. Mas também 
pode acontecer de uma experiência amorosa frustrada 
se deixar subsumir na afirmação de um amor mais 
amplo, que abarca a realidade social: em “Se a tristeza 
chegar”, é a lembrança de que há “Tanta gente aí / De 
maior tristeza / Tristeza no olhar / De só trabalhar / E 
trabalhar” que traz uma lição: “E o amor mais lindo / 
Vai ensinar / Que todos os tristes, querendo / Juntos / 
Toda tristeza vai se acabar” (VANDRÉ, 1966). Esse cha-
mado à união não difere muito do de “Caminhando”, a 
não ser pelo deslocamento do elemento sentimental e, 
com isso, a acentuação da demanda pragmática: mais 
do que “querer”, trata-se agora de “fazer”.

Enfim, “Pra não dizer que não falei das flores” dá solu-
ções específicas a dialéticas já colocadas na obra de 
Vandré, equacionando as tensões entre sentimenta-
lismo e heroísmo sob a égide, agora, do sentimento de 
premência histórica, num contexto de radicalização das 
tensões político-sociais. Uma aproximação com “Vou 
caminhando”, do álbum Hora de lutar, de 1965, per-
mite entrever como essa radicalização afeta a canção 
de 1968. Três anos antes, Vandré cantava: “Vou cami-
nhando / Sorrindo, cantando / Meu canto e meu riso / 
Não são pra enganar”. E quando, no final, após narrar 
situações tristes que o fazem pela vida ir “lembrando 
/ Que lembrando espero eu”, o cantor retoma os dois 
primeiros versos e lhes acrescenta um “Até que um 
dia” (VANDRÉ, 1965), o que fecha a canção são firulas 
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vocais e instrumentais à guisa de reticências, situando a 
demanda de justiça social num além indefinido.

Mesmo nas canções onde essa demanda desliza expli-
citamente para o topos da vingança, essa premência 
não surge de forma tão peremptória quanto em “Cami-
nhando”. Na feroz “Aroeira”, de Canto Geral, por exem-
plo, o eu lírico anuncia:

Vim de longe, vou mais longe
Quem tem fé vai me esperar
Escrevendo numa conta
Pra junto a gente cobrar
No dia que já vem vindo
Que esse mundo vai virar (VANDRÉ, 1968).

Esse dia “que já vem vindo” é o da “volta do cipó de 
aroeira / No lombo de quem mandou dar” (VANDRÉ, 
1968). Por mais forte que seja essa imagem, e por mais 
que esse dia se anuncie, esse anúncio se liga aos topos 
da fé e da espera, ou seja, justamente o que se recusa 
em “Pra não dizer que não falei das flores”. O “vou mais 
longe” do primeiro verso se resume à ação de um herói 
que, justamente por se filiar ao topos da fé, pertence 
estritamente ao âmbito do messiânico, e não da invo-
cação revolucionária6. E se ele não deixa de encarnar a 
ideia de um fazer revolucionário, essa ideia cede nitida-
mente espaço à imagem da cobrança póstuma, esta sim 
pensada no âmbito de um fazer coletivo. Mas seria isso, 
então, a “História na mão” de “Caminhando”? A hora 
de enfim se cobrar a conta? Nesse caso, as figuras ora 
díspares e ora conciliadas do herói-vingador-justiceiro 
e do cantor sentimental encontrariam uma espécie de 
síntese radical, no sentido de uma radicalização ideoló-
gica, às custas, naturalmente, da mutilação da segunda 
dessas figuras.

Mas nem por isso, como vimos, a demanda de amor é 
varrida do horizonte da canção. “Caminhando” refuta a 
retórica sentimental mas também a ressignifica: mesmo 
naquele verso que confina os amores à mente (e que 
deve seu tanto, afinal, às exigências da rima), os amores 
ainda são os amores. Em nenhum momento a inter-
pretação rodrigueana da imagem das flores no chão 
como um convite a se chutá-las ou pisoteá-las encontra 

qualquer fundamento na letra da canção. Em nenhum 
momento, aliás, o chão é marcado como um lugar 
indigno. Pelo contrário, de alguma forma essa imagem 
arrasta consigo o rastro de uma imagem prospectiva, 
ou melhor, de uma prolepse histórica: é como se, ao 
pintar o caminho por onde se deve marchar, Vandré já 
espalhasse nesse caminho – nesse chão – um índice do 
novo mundo. Afinal, nesse mundo antevisto, em que 
o sentimento já não se subordina ao sentimentalismo 
individualista (e nesse sentido não há contradição entre 
“Caminhando” e a demanda de amor coletivo de “Se 
a tristeza chegar”), tanto se cultivam flores quanto se 
plantam alimentos. Esse sentido hipotético, ou melhor, 
esse espectro semântico-imagístico não elimina o sen-
tido do contraste que indicamos antes, entre as flores 
de uns e a fome de outros, mas convive tensivamente 
com ele. O fato de essa tensão não estar explícita se deve 
ao quase apagamento, na letra da canção, de um topos 
pouco frequente mas ainda sim importante na poé-
tica de Vandré: o de um outro mundo não enquanto 
outro tempo, mas enquanto outro lugar, cujo domínio 
é menos o de um real supostamente realizável na hora 
história que o de uma projeção simbólica cuja ideali-
dade a avizinha do sonho.

A canção de Vandré que contém esse topos de forma 
mais explícita é uma das mais simples delas, a parceria 
com Carlos Lyra “Aruanda”, de Hora de lutar: “Vai, vai, 
vai pra Aruanda / Vem, vem, vem de Luanda / Deixa 
tudo que é triste / Vai, vai, vai pra Aruanda // Lá não 
tem mais tristeza / Vai que tudo é beleza” (VANDRÉ, 
1965). Aruanda, não custa esclarecer, é um espaço 
mítico cantado nos pontos de Umbanda, e cujo nome 
possivelmente advém da capital de Angola, Luanda (cf. 
MARTINS e BAIRRÃO, 2009, p. 488). O fato de esse 
espaço ser concebido como um reino post mortem não 
contraria sua dimensão utópica. Assim, por exemplo, 
Marcelo Bichara lembra o filme Aruanda, 

um importante documentário sobre o 
quilombo Serra do Talhado, no sertão da 
Paraíba, realizado em 1960, pelo cineasta 
paraibano e procurador da justiça Linduarte 
Duarte. Com a intenção de retratar o 
quilombo como um paraíso secreto onde os 
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sonhos são possíveis, Noronha batizou seu 
filme em referência a esse reino mítico da 
cultura afrobrasileira (BICHARA, 2015, p. 5).

Pela data e lugar de produção do documentário, não é 
impossível que ele tenha inspirado a letra de Vandré. A 
canção, aliás, é uma das mais alegres do disco, e passa 
longe de qualquer acento fúnebre ou lastimoso.

Também em “De serra, de terra e de mar”, pareceria 
com Théo de Barros e Hermeto Paschoal de Canto 
Geral, emerge a imagem de um espaço de plenitude – 
“Eu tinha no sol mais quente / A terra pra me alegrar / E 
a serra florando em frente / Lavava seus pés no mar” –, 
porém vinculada ao passado e atravessada pelas contra-
dições do presente: “Mas um dia tudo mudou / A vida 
se transformou / E a nossa canção também” (VANDRÉ, 
1968). Em outra canção do mesmo álbum – “Ventania”, 
parceria com Hilton Accioli –, a própria busca de um 
lugar a salvo dessas contradições é apresentada como 
uma ilusão: “Andei pelo mundo afora / Querendo 
tanto encontrar / Um lugar pra ser contente / Onde eu 
pudesse ficar / Mas a vida não mudava / Mudando só 
de lugar” (VANDRÉ, 1968).

Ainda assim, essas imagens guardam a força de invo-
cações e projeções utópicas, cujo valor é muito mais da 
ordem do poético – a projeção imagético-espacial das 
demandas e esperanças – que do factual. Além disso, há 
na imagística de Vandré toda uma topografia afetiva, 
composta de lugares como o campo, o sertão, o mar e 
mesmo lugares de felicidade provisória como a avenida 
de “Porta Estandarte”, parceira com Fernando Lona 
gravada em 5 anos de canção. Mesmo o campo distante 
e puramente simbólico onde floresceu a “perdida flor” 
(VANDRÉ, 1966) da “Canção do breve amor”, parceria 
com Alaíde Costa, pode ser incluído aí.

A rigor, aliás, há outras flores na obra de Vandré, e 
pelo menos duas vezes ligando-se a imagens políti-
cas ou sociais: a “Teresa cheia de flores” da canção de 
exílio “Das terras de Benvirá” (VANDRÉ, 1973) e a 
“Rosa Flor” da canção homônima em parceria com 
Baden Powell, onde a imagem da flor ajuda a compor 
uma figura na qual se entrevê não apenas a condição 

de pobreza como, também, um símbolo de resistência: 
pois embora “Nascida na tristeza”, Rosa “Faz da sua dor 
beleza” e leva sua voz “Pra quem quiser / Fugir de todo 
mal / E vir brincar de ser feliz” (VANDRÉ, 1966).

E nada impede que aquele lugares evocados sejam vis-
tos, também, como lugares onde se luta, onde vale a 
pena lutar: é o caso da caatinga para onde o eu lírico 
da já citada “O Cavaleiro” diz que vai mandar esse ente 
imaginário que ele traz “bem no fundo do coração”, a 
fim de “trazer paz ao Norte inteiro”7. Na bela “Desa-
cordonar”, canção em espanhol composta no exílio no 
Chile, a esperança volta a marcar presença, mas devi-
damente “distinta de la ilusión”. Uma duplicidade utó-
pico-revolucionária que, impulsionada pela demanda 
de concretude e consumação histórica, afinal se projeta 
na “esperanza campesina / Que camina, que camina...” 
(VANDRÉ, 1969).

E também em “Caminhando” a presença do campo 
guarda um rastro, por mais residual que seja, de uma 
projeção utópica. Sua classificação, pelo próprio Vandré 
(segundo MELLO, 2003, p. 276), como “uma canção de 
campo ou um rasqueado”, apesar de sua temática sobre-
tudo urbana, é um índice disso. E quando o arranjo do 
estúdio reveste esse “rasqueado” da roupagem de uma 
guarânia paraguaia opera-se uma ampliação desse resí-
duo-horizonte utópico, indissociável das aspirações 
revolucionárias mas irredutível a elas, no sentido da 
abertura ou, digamos, “desobjetividade” que guardam 
as utopias.

Afinal, caminhando e cantando para onde? Para o 
futuro, para a revolução? Mas “Vem, vamos embora” 
é uma expressão tão marcada pelo sentido convoca-
tório quanto pelo de deslocamento espacial. Muito 
embora, sem dúvida – e não reconhecer isso seria 
uma violência interpretativa –, menos espacial que 
temporal; e menos, aliás, para o tempo futuro que para 
o ato de se fazer o futuro. Um futuro, porém, que já 
não é apenas o da suposta objetividade histórica, pois 
já não se dissocia tão facilmente do sonho, e mesmo 
da sempre escorraçada ilusão; mas tampouco da ainda 
benvinda esperança, que, parafraseando Lukács e Rosa 
– o Lukács (2000) de A teoria do romance e o Rosa 
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(1986) de Grande sertão: veredas –, é o mapa estrelado 
interior de quem caminha nesses tempos loucos. Um 
mapa composto menos de palavras que de tons e sen-
timentos; e o mesmo acento forte que marca a interjei-
ção “Vem” e a sílaba tônica de “embora” nas versões ao 
vivo de “Caminhando” torna-se acento “lírico”, melo-
dioso, na versão artisticamente mais trabalhada do 
estúdio: os momentos em que a voz de Vandré alcança 
seu tons mais altos e seus timbres mais delicados na 
canção, índices de uma sublimidade irredutível aos 
sentidos de primeiro plano da letra.

CONCLUINDO POR ENQUANTO

“Pra não dizer que não falei das flores” é indissociá-
vel de seu contexto histórico imediato, particular-
mente de dois dados fundamentais nele: primeiro, o 
acirramento das tensões políticas na segunda metade 
da década de 60, com, de um lado, o decreto dos 
sucessivos Atos Institucionais a partir de 1965 – que 
culminariam, justamente no fim de 1968, no AI-5, 
o mais duro de todos –, e de outro lado a intensi-
ficação dos protestos contra a ditadura; segundo, 
a eclosão dos conflitos em Paris em maio de 1968, 
e que também no Brasil, como em outros lugares, 
inspirou uma postura ainda mais combativa dos 
opositores ao regime, principalmente nos setores 
artísticos e estudantis. Sem dúvida, “Caminhando” 
participa desse quadro de radicalização contestató-
ria – segundo o biógrafo Vitor Nuzzi, que cita um 
amigo de Vandré, a canção teria sido escrita em fins 
de junho de 1968, após a Passeata dos Cem Mil (cf. 
NUZZI, 2016, p. 192-193) –, num contexto em que 
as ditaduras latinoamericanas e a Guerra do Vietnã 
integram o mesmo processo político sob a égide do 
capital internacional.

É injusto, entretanto, reduzir a canção de Vandré a 
uma espécie de panfleto político ou de reflexo desse 
momento. Sem dúvida também é injusto não reco-
nhecer isso nela; mas sem o reconhecimento de um 
horizonte e um valor maiores, mesmo essa injustiça 
se amplia: se ela é panfleto de algo supostamente obje-
tivo (a revolução? A emancipação da humanidade?), é 
panfleto, também, de algo inexprimível, concernente 

mais à arte que à política. Não é o caso, porém, de 
reforçar essa distinção: pois, em que pese sua perene 
tensividade política, as soluções estéticas que a can-
ção confere aos conflitos históricos que ela herda com 
tanta força têm uma riqueza e uma beleza raras nessas 
condições, o que naturalmente tem relação com com 
a nobreza e amplitude – humana e poética – das aspi-
rações do cantor.

“Caminhando” passa longe, por exemplo, da conjun-
ção de versos duros e música ultramelodiosa, para não 
dizer melosa, de “Viola enluarada”, de Marcos Valle e 
Paulo Sérgio Valle, esta sim, quem sabe, merecedora 
da crítica ácida de um Nelson Rodrigues. Se a sugestão 
parece excessiva, confira-se os versos abaixo, que com-
portam um louvor à morte mais afeito a uma estética 
fascista que a qualquer aspiração libertária:

A mão que toca um violão
Se for preciso faz a guerra
Mata um irmão 
Fere a terra.

A voz que canta uma canção 
Se for preciso canta um hino 
Louva a morte (VALLE, 1968).

É verdade, como já constatamos em “Fica mal com 
Deus”, que há canções de Vandré que se referem à morte 
como algo necessário, mas não com o sentido apologé-
tico da canção dos irmãos Valle. É o que se reconhece 
nesses versos de “Terra plana”:

Se um dia eu lhe enfrenter
Não se assuste, capitão
Só atiro pra matar
[…] 
Apenas atiro certo
Na vida que é dirigida
Pra minha vida tirar (VANDRÉ, 1968).

Ou nos que abrem “Requiém para Matraga”, canção 
feita para o filme A hora e a vez de Augusto Matraga 
(baseado no conto homônimo de Guimarães Rosa), de 
Roberto Santos:
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Vim aqui só pra dizer 
Ninguém há de me calar 
Se alguém tem que morrer
Que seja pra melhorar (VANDRÉ, 1966).

Dias antes da decretação do AI-5, em sua penúltima 
apresentação antes do exílio,8 Vandré apresentou outra 
canção, à qual chamou “Continuando”, em substitui-
ção à proibida. Os versos iniciais, transcritos por Vitor 
Nuzzi (2016, p. 285), são os seguintes:

Eu só queria na canção
Abrir inteiro o coração
Sempre a sorrir
Eu tive amor, tive o perdão
Eu quis a paz na multidão
Para servir
Ao povo amado
Da vida entregue na canção.

Pode-se questionar a estrita coerência desses ver-
sos com os da canção a que eles se referem (e que o 
próprio público se encarregou de cantar no final), 
mas nossa leitura permite reivindicar uma coerên-
cia, digamos, essencial: ausentes de “Caminhando”, as 
palavras “coração” e “paz” podem, quiçá, ser vislumbra-
das em seu fundo e seu horizonte, mais utópicos que 
revolucionários.

Nas canções do exílio que se iniciaria em 1969, imagens 
utópicas povoam como nunca a obra de Vandré, ao 
mesmo tempo que se integram à imagem da pátria e do 
continente distantes, o que naturalmente as torna mais 
tocantes. Um mero título como “Das terras de Benvirá” 
– que também nomeia o último9 álbum do cantor parai-
bano – já exprime isso, assim como, no mesmo álbum, 
“Na terra como no céu”; imagem que o refrão da canção 
completa, territorializando sua aspiração utópica num 
instante e voltando a ampliá-la no seguinte: “No sertão 
como no mar” (VANDRÉ, 1973). Das terras de Ben-
virá é o álbum, também, onde a aliança entre deman-
das subjetivas e coletivas do cantor toma suas formas 
mais dolorosas. Como na belíssima “Canção primeira”, 

onde, depois de pedir perdão à companheira por não 
poder “cortar caminho / Nessa caminhada / Que é pra 
te encontrar”, Vandré canta e grita a esperança de

Que vem vindo o dia
De poder voltar
Sem ter na chegada
Que morrer, amada 
Ou de, amor, matar (VANDRÉ, 1973).

Mas isso, naturalmente, é assunto para outras 
caminhadas.

NOTAS

1  Ainda que Vandré seja um cantor de recursos relativamente limita-
dos, dificilmente se pode negar a beleza e a potência de sua voz, assim 
como seu zelo pelos arranjos vocais.

2  Canto Geral não possui encarte com as letras.
3  Todas as citações de “Pra não dizer que não falei das flores” remetem 

a essa referência, correspondente à coletânea que inclui suas versões 
ao vivo e de estúdio, ambas de 1968 e proibidas do fim desse ano até 
1979.

4  Disponível no domínio https://www.youtube.com/
watch?v=es8deVD-ZKk.

5  Tributárias, talvez, da poesia de Gonçalves Dias, cujas temas român-
ticos encontraram expressão em formas e métricas mais tradicionais. 
Em entrevista ao canal Globonews (disponível no domínio https://
www.youtube.com/watch?v=OpUcFX2qVFA&t=191s), Vandré 
declama um poema do poeta maranhense que teria sido lhe apre-
sentado pelo pai. Assim, se estivermos certos, as adversárias “Cami-
nhando” e “Sabiá” comungam a influência do autor de I-Juca Pirama e 
da “Canção do exílio”.

6  O diálogo com a religiosidade, sobretudo a religiosidade popular, é 
frequente e consciente nas canções de Vandré, que em 1968 compôs 
uma ladainha religiosa, A Paixão segundo Cristino, para a Ordem dos 
Frades Dominicanos.

7  Registro disponível no domínio https://www.youtube.com/
watch?v=zbYOya7sr8c.

8  Trata-se do show “Socorro – a poesia está matando o povo”, apre-
sentado em 12 de dezembro no Cine Teatro Goiânia, com acompa-
nhamento do Quarteto Livre. Registro disponível em https://www.
youtube.com/watch?v=zY0Kq-Kwg4A.

9  Lembrando que Vandré está vivo e, ao que tudo indica, não parou de 
compor. No site Youtube podem-se encontrar registros de pelo menos 
dois trabalhos seus relativamente recentes: a canção-hino “Fabiana”, 
uma homenagem à Força Aérea Brasileira (disponível no domí-
nio https://www.youtube.com/watch?v=GuT-AgvnQvw, com voz 
e instrumentação do maestro Hélio Martins), e o recital para piano 
“Capitania de Weinmar” (disponível no domínio https://www.you-
tube.com/watch?v=qVujqFF06Qw, executado pela pianista Beatriz 
Malnic).
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“SOY LOCO POR TI, AMÉRICA”: 
TROPICALISMO, MÚSICA E 
IDENTIDADE LATINO-AMERICANA

RESUMO

Para além de uma análise da letra da canção “Soy loco por ti, América”, composta 
por Gilberto Gil e Capinan e gravada por Caetano Veloso, pela primeira vez, em 
1968, este artigo aponta na direção de repensar o sentido da música latino-ame-
ricana, principalmente a de protesto, a partir da segunda metade do século XX. 
Para tanto, por meio de revisão bibliográfica, visamos a uma abordagem acerca do 
movimento tropicalista, no Brasil, da relação entre a América Latina e a produção 
musical, inclusive no que diz respeito às representações identitárias da região, e, 
por fim, a uma discussão do viés engajado ou lírico-amoroso/ufanista que envolve 
a canção citada.  
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“SOY LOCO POR TI, AMÉRICA”: TROPICALISM, MUSIC AND LATIN AMERICAN IDENTITY

ABSTRACT
In addition to an analysis of the lyrics of the song “Soy loco por ti, América”, composed by Gilberto Gil and Capinan and recorded by 
Caetano Veloso, for the first time in 1968, this article points in the direction of rethinking the meaning of Latin music American, espe-
cially protest, from the second half of the twentieth century. Therefore, through a bibliographical review, we aim at an approach to the 
tropicalist movement in Brazil of the relationship between Latin America and music production, including with regard to the identity 
representations of the region, and, finally, to a discussion of the engaged or lyrical-loving/vainglorious character that surrounds the 
song quoted. 
Keywords: Latin American. Tropicalism. Music. Identity. 

“SOY LOCO POR TI, AMÉRICA”: TROPICALISMO, MÚSICA E IDENTIDAD LATINOAMERICANA

RESUMEN
Además de un análisis de la letra de la canción “Soy loco por ti, América”, compuesta por Gilberto Gil y Capinan y grabada por Caetano 
Veloso, por primera vez, en 1968, este artículo apunta en la dirección de repensar el sentido de la música latinoamericana, principal-
mente la de protesta, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Para ello, a través de una revisión bibliográfica, se trata de un abordaje 
acerca del movimiento tropicalista, en Brasil, de la relación entre América Latina y la producción musical, incluso en lo que se refiere 
a las representaciones identitarias de la región, y, finalmente, a una la discusión del sesgo comprometido o lírico-amoroso/ufanista que 
envuelve la canción citada.
Palabras clave: América Latina. Tropicalismo. Canción. Identidad.

“SOY LOCO POR TI, AMÉRICA”: TROPICALISME, MUSIQUE ET IDENTITÉ AMÉRIQUE LATINE

RESUMÉ
En plus d’une analyse des paroles de la chanson “Soy loco por ti, América”, composée par Gilberto Gil et Capinan et enregistrée par 
Caetano Veloso, pour la première fois en 1968, cet article pointe dans le sens de repenser la signification de Latin-Américain, en parti-
culier la protestation, de la seconde moitié du XXe siècle. Par conséquent, à travers une revue bibliographique, nous visons une approche 
du mouvement tropicaliste au Brésil de la relation entre l’Amérique Latine et la production musicale, y compris en ce qui concerne les 
représentations identitaires de la région, et, enfin, à un discussion sur le préjugé engagé ou lyrique-aimant/fantaisiste qui entoure la 
chanson citée.
Mots-clés: Amérique Latine. Tropicalisme. Chanson. Identité. 
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Em 2011, a canção “Latinoamérica”, do grupo musi-
cal porto-riquenho Calle 13 em parceria com Toto la 
Monposina (colombiana), Maria Rita (brasileira) e 
Susana Baca (peruana), recebeu o Grammy Latino de 
Canção do Ano e de Gravação do Ano, prêmios que 
certamente foram fruto da instigante melodia – com-
binação de hip-hop e rap –, da eloquente letra – mis-
tura de ufanismo com protesto e denúncia –, das vozes 
unidas – masculinas, em castelhano, e femininas, em 
português e castelhano –, e também do comovente 
videoclipe – com mais de 95 milhões de visualizações 
no YouTube –, o qual traz imagens que documentam 
o cotidiano das populações da América Latina, poeti-
zando a simplicidade e a representando heroicamente. 
Com isso, destacamos que a crítica social, os traços 
identitários, os fluxos transnacionais, tudo isso ainda 
compõe o imaginário dessa região, disseminando-se 
como um tipo de discurso sobre pertencimento e cole-
tividade em âmbito continental que é herdeiro do que 
tem sido produzido musicalmente desde meados do 
século XX nessa parte do mundo. 

No que se refere ao cancioneiro latino-americano que, 
em maior ou menor grau e com diferentes propósitos, 
tornou a América Latina conteúdo musical, podemos 
citar – para além da já mencionada “Latinoamérica” 
– “Canción con todos”, de Armando Tejada Gómez 
e César Isella, “Canción por la unidad latino-ameri-
cana”, de Pablo Milanés, “Canto Americano”, de Sérgio 
Ricardo, e “Canto Latino”, de Milton Nascimento e Ruy 
Guerra, para ficarmos apenas em quatro exemplos, sem 
nos esquecermos de intérpretes como Mercedes Sosa, 
Víctor Jara e Violeta Parra, figuras essas que se envol-
veram diretamente com a expressão latino-americana. 

E é na interface canção/identidade/América Latina 
que, no caudal das realizações tropicalistas, o disco 
intitulado Caetano Veloso, lançado em 1968, trouxe, 
entre suas composições, a faixa “Soy loco por ti, Amé-
rica”, de autoria de Gilberto Gil e Capinan. Além de ser 
uma declaração de amor à região, a canção apresenta, 
em sua compleição de crítica e práxis, traços identitá-
rios que representam a ideia de latino-americanidade 
(contextualizando-se, obviamente, com o ano de lan-

çamento). Nesse viés, ouvir hoje essa canção e/ou ler 
sua letra são formas de recepção que de alguma forma 
agregam outros significados ao sentimento de pertenci-
mento à América Latina e ao compartilhamento, entre 
as nações, de determinadas características e situações 
comuns, embora seja necessário, para tanto, mobilizar 
determinados elementos, no texto em si e no seu con-
texto de produção, para que se apreenda efetivamente a 
potencialidade dos sentidos, sem reduzir a composição 
a um teor lírico-amoroso ou panfletário. 

Com a comemoração dos 50 anos do movimento Tro-
picália e da carreira de Caetano Veloso e Gilberto Gil, 
em 2017, revisitar a produção musical desses artistas 
é uma atitude que tanto atualiza os conteúdos quanto 
permite pensar as conjunturas – passadas e hodiernas 
– que influenciam diretamente nos sentidos histórica e 
culturalmente construídos. Isso porque, por exemplo, 
não é possível pensar ideologicamente em “Domingo 
no parque” e “Alegria, alegria” sem contextualizar com 
a década de 1960 – época de Ditadura Militar no Bra-
sil, aurora da globalização/pós-modernidade, entrave 
entre antiamericanismo e nacionalismo, juventude 
(universitária) como força transformadora, festivais 
musicais na televisão, mudanças estéticas, entre outros 
emblemas. Nem é possível pensar em “Soy loco por ti, 
América” sem que a noção de identidade seja posta à 
baila, ou mesmo as ressonâncias da ditadura sobre o 
continente. 

Nesse ínterim, tendo em vista discutir aspectos como 
produção musical na América Latina, Tropicalismo e 
identidade, este artigo, por meio de revisão bibliográ-
fica, parte da canção “Soy loco por ti, América” para 
pensar – não necessariamente tecendo uma análise 
textual – representações continentais que estão vincu-
ladas à letra da canção enquanto capacidade de agência 
sobre/contra um status quo e vinculação a experiências 
transnacionais. É a partir disso que, inegavelmente, 
atestamos o poder subversivo e contestatário que a 
música pode exercer, uma vez que – entre outras coisas 
– funciona como veículo de ideias, chamamento para 
a ação, resistência, compromisso social e engajamento 
pela arte. 



68 | Éverton Santos | Christina Ramalho

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | São Cristóvão (SE) | v. 4  | n. 1 | p. 61-74  |  Jan. Mai./2018 | https://seer.ufs.br/index.php/revec

1 TÓPICO TROPICALISTA: MOVIMENTO E 
CANÇÃO 

Segundo José Ramos Tinhorão (2010), o Tropicalismo 
resultou da repercussão da bossa nova junto a compo-
sitores baianos, na década de 60, representando a lin-
guagem “universal” do rock, num momento em que a 
juventude universitária e o poder militar polarizavam-
-se. Em sua concepção, os tropicalistas alhearam-se à 
resistência e à militância, ficando à margem da posição 
político-ideológica, além de terem recorrido, segundo 
o estudioso, à conquista da modernidade por meio da 
importação do pacote tecnológico que podia ser – e foi 
– aqui implantado (Tinhorão, 2010). No entanto, dizer 
que houve recusa por parte dos tropicalistas no que con-
cerne ao engajamento é um tanto descabido, pois, apesar 
de não fazerem canções de protesto propriamente ditas, 
suas posturas e algumas composições musicais expres-
savam, sim, insatisfação com a nossa realidade, além de 
que, no campo artístico, o que se propunha era a assimi-
lação de tudo o que – nacional ou estrangeiro, erudito 
ou popular – colaborasse para criar um som tipicamente 
nosso, daí a ideia de geleia geral brasileira. 

Acrescente-se a isso que Tinhorão (2010) vê os tropi-
calistas como arrivistas que, com o apoio da imprensa 
e dos meios de comunicação, se infiltraram no último 
reduto de conscientização política, entre jovens univer-
sitários paulistas e cariocas de classe média, rompendo 
suas defesas de uma música nacional e impondo gui-
tarras elétricas. E, chamando-os de “porta-vozes de 
angústias pequeno-burguesas” (idem, p. 342), aponta 
que a pauta da vez era a liberdade individual por meio 
da contrariedade a uma sociedade que não notava as 
mudanças em seu próprio sistema, ponto de vista esse 
que termina por limitar o movimento a uma abertura 
do cenário musical brasileiro às guitarras elétricas – 
que representavam o som universal – e a um susto dos 
militares que temiam a aparência anárquica daquilo 
que era a expressão da frustração das classes médias 
ocidentais diante do fim da Segunda Guerra Mundial, 
portanto “a reação dos militares constituía um equí-
voco, pois o tropicalismo resumia tudo o que o Poder 
poderia pedir para sua tranquila perpetuação” (Tinho-
rão, 2010, p. 342). 

Uma perspectiva mais simpática ao Tropicalismo é 
encontrada em Luiz Tatit (2004), para quem o movi-
mento em tela “não representava nenhum setor polí-
tico, social ou cultural do momento” (p. 56), tendo se 
embrenhado nas áreas neutras da TV Record, emissora 
que lhe dava espaço, e promovendo, assim, suas inter-
venções culturais. Conseguiu identificar e prestigiar 
traços do rock internacional, do iê-iê-iê, do brega, das 
canções sentimentais, do folclore, do experimenta-
lismo músico-literário, solidificando esse ajuntamento 
através da superação das limitações que pregavam uma 
cultura musical compartimentalizada. Por isso, a assi-
milação foi adotada como gesto criativo capaz de liber-
tar estética e ideologicamente todos os que de algum 
modo estavam envolvidos com música, estabelecendo, 
com isso, a valorização das variadas dicções, o que 
denotava, para a Tropicália, que precisamos de todos 
os modos de dizer. 

Tatit (2004) nota que, ao combaterem o projeto de 
exclusão que aqui vigorava, os tropicalistas cultivaram 
o sincretismo e a diversidade, sem restrição de nenhum 
tipo, haja vista que atribuíam valor à sonoridade brasi-
leira fruto de todos os estilos, reconhecendo, inclusive, 
como aliados na luta pela pluralidade o mercado e suas 
leis. Somente no que se refere às canções de protesto 
o movimento se colocava à margem devido à postura 
excludente e de hipertriagem que elas detinham, prin-
cipalmente porque artistas da esquerda exigiam um ali-
nhamento radical contra a ditadura militar por meio 
da militância político-musical, sendo que não fazer 
MPB de protesto era visto como omissão, alienação ou 
adoção ao imperialismo norte-americano (Tatit, 2004). 
Mas o cerne da perspectiva tropicalista não objetivava 
esse tipo de engajamento tão ferrenho, embora, como se 
nota em canções como “Miserere Nobis”, “Triste Bahia”, 
“Parque industrial” e “Soy loco por ti, América”, haja 
um teor engajado e de crítica às relações de poder, isso 
por causa das contingências históricas que influíam na 
produção artística. 

E foi como um movimento cultural revolucionário e 
polêmico que o Tropicalismo nasceu, rompendo com o 
estabelecido e propondo, em troca, inovações estéticas, 
misturando as raízes com os novos tempos, isto é, rea-
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firmando uma brasilidade mais livre e profunda. Além 
disso, a noção de fragmentação, simultaneidade, dis-
sociação e complexidade, como ecos da globalização, 
prenunciava a pós-modernidade e servia como pano de 
fundo para a instauração do movimento e a retirada de 
nossa cultura do provincianismo (Gil; Zappa, 2013). 

E então, como efervescência, contracultura e interven-
ção (Tatit, 2004), o Tropicalismo se constituiu como o 
movimento que irrompeu contra o tradicionalismo na 
música popular brasileira, transgredindo as convenções 
e a mediocridade, assumindo a violência regeneradora 
como ponto de partida para recriar as representações 
do Brasil, mas não sem letras de canções com imagens 
violentas, sons e ruídos desagradáveis nos arranjos, ati-
tudes agressivas nas aparições e declarações públicas – 
em relação à cultura no país –, como diz Caetano Veloso 
(1997). E, na seara do desenvolvimento do movimento, 
a consciência social, política e econômica, associada 
às exigências existenciais, estéticas e morais, fomentou 
aquilo que, para Caetano, era uma nova feição cultural 
para o país e, ao mesmo tempo, uma reação à opressão, 
nutrindo-se de poder subversivo e sendo visto como o 
mais profundo inimigo do regime. 

Enquanto no livro de Gil e Zappa a canção “Soy loco 
por ti, América” é citada apenas uma vez, ou melhor, 
é apenas listada como uma das músicas da Tropicália, 
assim como outras que já mencionamos aqui – e tam-
bém como título de um dos seus LPs –, Caetano Veloso, 
em seu livro, apesar de fazer, também, uma única men-
ção à canção em tela, o faz de modo explicativo: “Nossa 
simpatia íntima e mesmo secreta por Marighella e os 
iniciadores da luta armada - embora nossa admiração 
por Guevara tivesse sido sugerida na canção ‘Soy loco 
por ti, América’ - não era do conhecimento nem dos 
radicais nem dos conservadores” (1997, p. 252). O que 
o cantor/compositor – autor/escritor – discute nessa 
passagem é o fato de que, com o Ato Institucional no 
5, decretado em 1968, a liberdade passava a ser ainda 
mais cerceada pelos militares e seus dispositivos repres-
sivos; sendo assim, Gil e Caetano passavam a ser ainda 
mais visados pelo regime, em face de suas letras subver-
sivas, de suas performances transgressoras, enfim, de 
sua postura à esquerda da esquerda (como diz Caetano 

em outra parte do livro). Logo, a simpatia e a admi-
ração por Marighella e Guevara, a despeito de serem 
secretas (ou veladas – provavelmente não tanto quanto 
os artistas imaginavam ser), não passavam desperce-
bidas em canções que citavam fuzis, guerrilhas, medo, 
morte – isto é, que iam de encontro à ditadura. 

Aproveitando o ensejo da ocasião, trazemos a letra da 
canção, a seguir: 

“Soy loco por ti, América” 
(Gil e Capinan in Veloso, 1968)

Soy loco por ti, América, yo voy traer una 
mujer playera 
Que su nombre sea Martí, que su nombre 
sea Martí 
Soy loco por ti de amores tenga como colores 
la espuma blanca de Latinoamérica 
Y el cielo como bandera, y el cielo como 
bandera 
Soy loco por ti, América, soy loco por ti de 
amores 
Sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o 
medo 
O corpo cheio de estrelas, o corpo cheio de 
estrelas 
Como se chama a amante desse país sem 
nome, esse tango, esse rancho, 
Esse povo, dizei-me, arde o fogo de 
conhecê-la, o fogo de conhecê-la 

Soy loco por ti, América, soy loco por ti de 
amores 
El nombre del hombre muerto ya no se 
puede decirlo, quién sabe? 
Antes que o dia arrebente, antes que o dia 
arrebente 
El nombre del hombre muerto antes que a 
definitiva noite se espalhe em Latinoamérica 
El nombre del hombre es pueblo, el nombre 
del hombre es pueblo 

Soy loco por ti, América, soy loco por ti de 
amores 
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Espero a manhã que cante el nombre del 
hombre muerto 
Não sejam palavras tristes, soy loco por ti de 
amores 
Um poema ainda existe com palmeiras, com 
trincheiras, canções de guerra
Quem sabe canções do mar, ai, hasta te 
comover, ai, hasta te comover 

Soy loco por ti, América, soy loco por ti de 
amores 
Estou aqui de passagem, sei que adiante um 
dia vou morrer 
De susto, de bala ou vício, de susto, de bala ou 
vício 
Num precipício de luzes entre saudades, 
soluços, eu vou morrer de bruços 
Nos braços, nos olhos, nos braços de uma 
mulher, nos braços de uma mulher 
Mais apaixonado ainda dentro dos braços da 
camponesa, guerrilheira
Manequim, ai de mim, nos braços de quem me 
queira, nos braços de quem me queira 

Soy loco por ti, América, soy loco por ti de 
amores

Retomando, agora com a letra posta, o que falávamos 
anteriormente sobre o governo totalitário, retenhamos 
estes versos: “El nombre del hombre muerto ya no se 
puede decirlo, quién sabe?”, “Um poema ainda existe 
com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra” e 
“[...] sei que adiante um dia vou morrer/ De susto, de 
bala ou vício”. Neles, o conjunto de elementos aponta 
para um cenário de morte acontecida ou por aconte-
cer, do eu-lírico ou de outrem – “hombre muerto”, 
“trincheiras”, “canções de guerra”, “vou morrer”, “bala” 
–, surgindo ali, sub-repticiamente, na afirmação “ya 
no se puede decirlo”, a alusão ao poder da censura, do 
silenciamento, do aparato estatal que, ditatorialmente, 
cassava e controlava a liberdade de expressão naquele 
momento. Assim, entre o homem morto e o que sabe 
que vai morrer – um citado na canção (em terceira 
pessoa), outro se citando diretamente –, há um poema 
que ainda existe, canções de mar que, soando, podem 

comover – daí o apelo à sensibilidade – como instru-
mento de intervenção contra as arbitrariedades dos 
regimes autoritários. 

Ampliando o escopo da canção – que não à toa foi 
escrita em português e espanhol, ou seja, em “portu-
nhol” –, trata-se de uma denúncia do que estava ocor-
rendo em vários países da América Latina – como Chile, 
Argentina, Uruguai, Brasil –, uma vez que a música, a 
partir da segunda metade do século XX, passou a ser 
uma ferramenta no sentido de informar, incitar, pro-
testar, principalmente. Logo, como diversos artistas 
passaram a cultivar formas artísticas menos panfletá-
rias e mais interventivas socialmente, o sentimento de 
pertencimento à latino-americanidade foi insuflado, o 
que reforçou a noção de identidade na região. Nesse 
sentido, a música teve papel preponderante, sendo 
um objeto de feições transnacionais não somente na 
forma, mas também no conteúdo, isto é, utilizavam-se 
e valorizavam-se ritmos, gêneros e instrumentos regio-
nais para se cantar a coesão e a união das nações numa 
perspectiva continental; e, ideologicamente, a tomada 
de consciência, o engajamento político, a postura com-
bativa, tudo isso era leitmotiv para se opor aos governos 
e, concomitantemente, unir o povo. 

E é quando contemplamos um movimento como a Tro-
picália e, mais especificamente, uma música como essa 
que podemos pensar a produção ou imaginação das 
identidades. Simon Frith elabora esse problema discu-
tindo que a forma como uma música ou performance 
produz as pessoas é mais importante do que como ela 
as reflete. Isso porque, como o estudioso conclui, criar 
uma experiência estética somente faz sentido quando 
assumimos uma identidade subjetiva e coletiva (idem, 
1996 [tradução nossa]1). Portanto, como sujeitos, hoje, 
cantar/ler “Soy loco por ti, América” somente se sig-
nifica transnacionalmente se ativarmos elementos de 
identificação que produzam, em nós, a ideia de integra-
ção, pois não se trata de a música, por si só, mobilizar 
todos os sentidos: a experiência estética precisa aliar-se 
ao sentimento de pertencimento, por meio da com-
preensão da canção como um processo, o que só pode 
ser feito se nossa identidade individual for atravessada 
pela coletiva, via reconhecimento do vínculo. 
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2 AMÉRICA LATINA E MÚSICA 

Não pretendemos fazer aqui uma periodização/histo-
ricização da música na América Latina, apenas com-
preender alguns pontos dessa trajetória, especialmente 
a partir de 1960. Para Alejo Carpentier (2004), as 
gerações do século XX, ao menos em seus melhores 
músicos, passaram a se desprender do folclórico, o que 
resultou numa tendência autêntica de representação 
artística, com novas técnicas – por vezes, eletrônicas –, 
mas sem lhes faltar o acento nacional mais ou menos 
marcado sob o meio de expressão. Carpentier (2004) 
destaca que o sangue de tal ou qual país do nosso 
continente corre em partituras, ao que parece, “cos-
mopolitas”, seja na percussão, no ritmo, na escala, na 
cadência, numa sonoridade peculiar; seja na colagem, 
no humorismo, na melancolia, ou ainda num texto 
claro, imprecatório, vingador, concluindo que citar um 
tema folclórico não significa que se é nacionalista ou 
nacional, ou seja, a conexão com o país – ou, por exten-
são, com o continente – não se faz apenas pela inclusão 
de um elemento na música/canção, e, por conseguinte, 
“el tema, en música, no basta para validar una tarjeta de 
identidad” (Carpentier, 2004, p. 9). 

No que diz respeito à afirmação de uma tonalidade 
latino-americana, o estudioso cita sinfonias, rapsó-
dias e poemas sinfônicos como formas musicais mais 
úteis para ressaltar temas indígenas, fundos folclóricos, 
inspirações vernáculas, ainda que permaneçam como 
arquivos de conservatórios. Mas o samba, o tango 
argentino, a rumba, o bolero, a habanera, entre outros 
ritmos e gêneros, foram se manifestando como formas 
peculiares da expressão continental e se incorporaram 
aos conjuntos sinfônicos, por essa razão a música lati-
no-americana deve ser aceita em blocos, em virtude de 
que suas expressões originais tanto podem sair das aca-
demias quanto das ruas (Carpentier, 2004). Ademais, 
o escritor chama a atenção para o vínculo naciona-
lista dos nossos compositores, o que não deve ser visto 
como uma imposição, uma vez que se abrem sempre 
novas veredas na história dos sons. 

Por conta disso, “Si el instrumento electrónico, la sin-
tetizadora, no tienen nacionalidad, quien los maneja 

lleva la suya en las manos. Y la sensibilidad – la peculiar 
sensibilidad de quien nació criollo – habrá de manifes-
tarse siempre” (Carpentier, 2004, p. 19). Nesse ponto 
mais especificamente, podemos fazer uma correlação 
com o início do percurso musical de Caetano Veloso 
e Gilberto Gil quando foram criticados pelo uso das 
guitarras elétricas, o que, para a maior parte dos artis-
tas da época, era inconcebível, por ser um símbolo 
do imperialismo norte-americano, principalmente. 
Contrastando o instrumento com a figura do músico, 
Carpentier (2004) mostra que a sensibilidade latino-
-americana, crioula, segundo ele, se manifesta por 
quaisquer meios, não sendo, assim, prejudicada, pois 
a nacionalidade está nas mãos que tocam, na voz que 
canta, na performance que cativa, na arte, enfim, não 
na origem do instrumento. 

Outra contribuição teórica no tocante à produção 
musical na América Latina é a de Juan Pablo González 
(2013), que observa que o final dos anos 60 foi marcado 
pela conjunção entre vanguarda artística e política, 
levando, na área cultural, muitos músicos a questiona-
rem as fronteiras entre erudito e popular, incluindo, na 
agenda política e social, uma outra forma de ação “lati-
no-inter-pan-americanista de la musicología en nuestra 
región” (idem, Locais do Kindle 199-2032). Partindo de 
uma perspectiva pós-colonial, o estudioso supõe uma 
leitura discursiva crítica, desde um lócus enunciativo 
e auditivo, potencializando a construção de uma cons-
ciência acerca das práticas culturais latino-americanas, 
entre elas a musical. 

Sob um sistema econômico, administrativo, político, 
estético e artístico norte-americano e europeu é que 
se desenvolve a música na América Latina, segundo 
González (2013), o que dificulta a noção de autonomia, 
visto que o imaginário sonoro não se dissocia de suas 
fontes. Outro problema identificado é a disparidade 
entre, de um lado, a tradição, a oralidade e a comuni-
dade, e, de outro, a medialidade, a inovação e a mas-
sividade – binômios que encerram a música popular 
latino-americana. No caso de “Soy loco por ti, Amé-
rica”, por exemplo, esses aspectos se imbricam à medida 
que as línguas portuguesa e espanhola são incorpora-
das à canção para potencializar o vetor oral e comuni-
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tário (circulando mais amplamente no continente), e, 
claro, por ser um movimento transgressor, inovador e 
comercial, dirigia-se a um público não apenas erudito – 
ouvinte da bossa nova –, mas de qualquer estrato social, 
haja vista que, por meio do rádio e da televisão, chegava 
simultaneamente a milhares de pessoas. 

Ademais, pela sua relação com a indústria cultural, a 
tecnologia, as comunicações e a sensibilidade urbana, 
como diz González (2013), a música popular é moder-
nizante, desenvolvendo sua capacidade de expressar o 
presente, como o foi com o Tropicalismo, que, como 
já destacamos, se aproveitou do mercado para se forta-
lecer musicalmente, lançando o movimento, artistas e 
discos. Nesse sentido, entendemos que a canção e seu 
corolário podem manter a continuidade de modos, 
costumes e convenções ou, ao contrário, podem servir 
como articulação de mudanças sociais, intervindo e 
contestando, isto é, transformando. 

E é aí que entra em cena a fusão latino-americana em 
música, entre 1966 e 1973, momento em que grupos 
passaram a compor a partir de um componente ético e 
estético favorável, voltado ao campesino e ao mestiço, 
produzindo música incidental, um modo de incenti-
var a criação de uma identidade coletiva (González, 
2013). Ao mesmo tempo, como impulso vanguardista 
da arte, a cultura popular da época conviveu com “la 
irreverencia de la Tropicalia, el experimentalismo del 
free jazz o la renovación del lenguaje impuesta por el 
rock progresivo” (idem, Locais do Kindle 2900-2902). 
Assim, cultura de massas e vanguarda estavam interli-
gadas, e, através da desterritorialização da linguagem, 
passou-se a questionar as divisões entre arte superior 
e inferior, resultando daí novas formas de expressão 
mais afinadas ao contexto latino-americano enquanto 
lugar de produção e consumo de músicas e performan-
ces identitariamente fundidas e transnacionalmente 
modernizadoras. 

Como exercício de identidade, as canções latino-ameri-
canas que possuem algum traço do popular ou de melo-
dias locais são interessantes, segundo Ricardo Miranda 
e Aurelio Tello (2011). O fenômeno musical contem-
poraneamente, de acordo com os estudiosos, são mais 

questões de definição cultural e de agrupamento social 
e coesão grupal do que de valorações técnicas e esté-
ticas. Assim, se os Estados-nação da América Latina 
requeriam uma sonoridade para se autoafirmarem, isso 
terminou por constituir, na segunda metade do século 
passado, uma identidade musical em coletivo, seja para 
compartilhar experiências, unir a comunidade contra 
os entraves às liberdades ou aperfeiçoar as manifesta-
ções sonoras cultivadas no continente: 

Cantando o tocando instrumentos; individual o 
colectivamente; con sentido religioso o profano, 
civil o militar, sentimental, lúdico o puramente 
estético; por el solo disfrute, por la necesidad de 
trascender el lenguaje verbal, por ayudar a crearse 
una identidad, por expresarse como sociedad o 
como pueblo, los latinoamericanos (con toda la 
carga de plurietnicidad, de pluriculturalidad, de 
diversidad social o económica, de ancestralidad, 
que tal término implique) nunca han existido 
sin que la música acompañe sus vidas (Miranda; 
Tello, 2011, p. 141). 

Assim, ao se perguntarem sobre a existência da música 
latino-americana ou do latino-americano na música, os 
estudiosos acreditam que o mais correto seria não con-
siderar a visão histórica da música na América Latina, 
mas sim a presença da música na história do conti-
nente, “en su devenir cultural, en sus procesos de cons-
trucción de la identidad y en sus formas superiores de 
pensamento” (Miranda; Tello, 2011, p. 142). Essa con-
cepção fez com que a prática musical latino-americana 
gerasse núcleos de compositores em seus respectivos 
países, projetando-se, por vezes, para além das frontei-
ras nacionais, na medida em que, a partir de 1950, o 
entorno cultural de um modo total passou a ser con-
siderado como forma de integração das experiências 
e, portanto, criação de vínculos comunitários, trans-
nacionalmente, entre as nações. Os contornos sono-
ros passaram, por exemplo nas canções de protesto, a 
contemplar a unidade, a assimilação e o engajamento, 
numa práxis social através da música. 

Por fim, no que se refere a essa discussão sobre produção 
musical latino-americana, atentamos, ainda, para o que 
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diz Caio de Souza Gomes, em sua dissertação intitulada 
“‘Quando um muro separa, uma ponte une’: conexões 
transnacionais na canção engajada da América Latina 
(anos 1960/70)”, na qual se aborda a construção dos 
movimentos de nueva canción no Cone Sul, principal-
mente em Argentina, Chile e Uruguai, o que se deveu 
ao intenso crescimento e fortalecimento, ao longo de 
1940 e 1950, da pesquisa e divulgação do folclore. Essas 
ações foram fundamentais para que a crítica social se 
aliasse à projeção folclórica, desencadeando, em 60/70, 
as bases necessárias para a nueva canción latino-ame-
ricana. Logo, certamente conhecedores do que estava 
sendo produzido na região quando lançaram o Tro-
picalismo, Caetano Veloso e Gilberto Gil, imbuídos 
também do impulso para o resgate e a disseminação do 
folclore/popular, mas sem perder de vista o universal, 
podem ter, de algum modo, se aproximado dessa nova 
canção que se fazia ouvir no continente. 

Correlacionando ainda mais o Tropicalismo com o que 
foi debatido nesta seção, percebemos que, ao se inse-
rir no cenário musical, o movimento não buscou uma 
identificação folclorizada com a cultura latino-ameri-
cana, tendo assimilado técnicas e instrumentos novos e 
declarado a abertura de novos tempos. O intuito (trans)
nacionalista pode não ter sido uma tendência nas com-
posições tropicalistas, mas surge como tema em “Soy 
loco por ti, América”, manifestando a sensibilidade 
crioula de que fala Carpentier (2004). Além disso, na 
conjunção entre arte e política que integrava as van-
guardas musicais desde a década de 1950, a música pas-
sou a vigorar como prática social, ética e esteticamente 
comprometida, não sendo poucos os artistas persegui-
dos pelas ditaduras, como Caetano Veloso e Gilberto 
Gil, presos no final de 1969 e exilados na Inglaterra 
entre 1970 e 1972, sob alegação de subversão. Por isso, 
como modo de expressão de uma identidade latino-
-americana silenciada, amedrontada e perseguida, a 
canção em tela se inscreve nas sendas do amor pelo 
continente ao mesmo tempo em que fala a respeito da 
“definitiva noite” que virá sobre a espuma branca da 
América Latina, apontando, nesse contexto, para uma 
aproximação com a produção musical do movimento 
nueva canción. 

3 IDENTIDADE, MÚSICA, 
LATINO-AMERICANIDADE 

José Beired e Carlos Barbosa, na introdução do livro 
Política e identidade cultural na América Latina (2010), 
apresentam algumas considerações sobre o que se 
entende por identidade, começando por dizer que ela 
é um conceito – ultimamente bastante discutido nas 
ciências humanas e sociais, principalmente –, não 
devendo ser entendida como uma essência ou entidade 
imutável, mas sim como uma constante construção e 
reconstrução dos imaginários sociais. Ainda para os 
autores, as identidades coletivas são multidimensio-
nais, possuindo componentes sociais, culturais e polí-
ticos, “uma vez que refletem, induzem e justificam as 
ações humanas sobre as relações de poder” (Beired; 
Barbosa, 2010, Locais do Kindle 58-59). 

Além disso, seja um sujeito coletivo ou individual, a 
identidade se constitui como uma projeção em relação 
ao mundo exterior ou ao contexto social, resultando 
daí uma articulação. No que concerne ao nacionalismo, 
por exemplo, ele foi um importante vetor de produção 
de identidades coletivas no mundo contemporâneo, 
por meio da educação, dos rituais cívicos e da política 
de massas, apesar de a homogeneização não ter sido 
completa, tendo que conviver com questionamentos, 
inclusive na América Latina. O que ocorre, para além 
da homogeneização, é, pois, a sobreposição de iden-
tidades – políticas, étnicas, culturais – coexistindo ao 
mesmo tempo e, às vezes, em luta pela hegemonia, con-
forme Beired e Barbosa (2010). 

Complementando a discussão sobre identidade, Stuart 
Hall (2011) declara que as identidades fixas e unifica-
das estão em declínio, haja vista que o sujeito pós-mo-
derno é fragmentado e descentrado, levando a uma 
perda do sentido de si estável e, portanto, a um colapso. 
Isso se deve, sobremaneira, às mudanças, nas últimas 
décadas, nas paisagens sociais de gênero, sexualidade, 
classe, raça, etnia e nacionalidade, fazendo com que o 
indivíduo se veja, por vezes, deslocado tanto em relação 
ao seu lugar no mundo quanto a si mesmo, acarretando 
uma crise de identidade, segundo o teórico em pauta. 
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Logo, a ideia de sujeito pós-moderno advém da per-
cepção de uma identidade transitória, temporal, histó-
rica, incoerente, dependente dos sistemas culturais de 
representação com os quais nos envolvemos e podemos 
nos identificar; assim, fixidez, permanência, totalidade, 
essência, coerência, unidade e segurança são palavras 
que, nessa conjuntura, não mais expressam a noção de 
identidade, a qual é incompleta e mutável. 

Um dos desdobramentos das considerações de Hall recai 
sobre as identidades nacionais como imaginação e produto 
através de dispositivos discursivos. A nação, enquanto 
entidade política, é também um sistema de representação 
cultural que, ao produzir sentidos, cria o simbolismo da 
participação e do pertencimento, em geral por meio da 
ideia de nação como cultura nacional, o que contribui, 
por exemplo, para a implantação de uma língua, do sis-
tema educacional e da industrialização. E a produção de 
sentidos, ainda segundo Hall (2011), elabora-se por meio 
das histórias contadas, das lembranças que ligam passado 
e presente, das imagens de si que a nação constrói, sendo, 
ao mesmo tempo, uma fonte de significados culturais 
e um foco de identificação. Nesse sentido, não importa 
quão diferentes sejam os sujeitos de uma nação, a cultura 
nacional busca unificá-los para forjar a aparência de uma 
família, e isso por meio das memórias, do desejo de vive-
rem juntos e da perpetuação da herança. 

Juntando a essas discussões alguns aspectos abordados 
por Simon Frith (1996) acerca da relação entre música 
e identidade, nota-se esta como um processo, não uma 
coisa imóvel, logo um tornar-se, não um ser. Em face 
disso, a experiência musical resultaria de uma ação 
social, interacional e estética de um eu-em-processo, 
uma vez que, para o estudioso, música e identidade são 
performance e história, uma questão de ética e estética, 
uma descrição do social no individual e vice-versa, 
assim como da mente no corpo e vice-versa. Nesse con-
texto, ainda segundo o estudioso, a música parece ser 
uma chave para a identidade porque oferece, intensa-
mente, um sentido de si e dos outros, sendo uma expe-
riência do subjetivo no coletivo. 

Frith (1996) fala também sobre a música popular como 
uma prática estética que faz as relações grupais e indi-

viduais confluírem, não como uma forma de expressar 
ideias, mas como uma maneira de vivê-las; não para 
representar valores, mas para incorporá-los, simboli-
zando e oferecendo uma experiência imediata de iden-
tidade coletiva, por isso é uma forma de conhecimento 
do povo, no sentido de que encena formas de amizade, 
felicidade e solidariedade, além de diálogo e argumento, 
de chamada e resposta. Música e identidade confluem 
ainda em face daquilo que o corpo, o tempo e a socia-
bilidade, ao serem assimilados à canção, nos permitem 
participar, imaginativamente, de narrativas culturais. 

No entanto, a identidade musical é sempre fantástica, 
diz Frith (1996), na medida em que idealiza o indiví-
duo e o mundo social em que habita, mas é sempre real 
também, visto que se manifesta em atividades musi-
cais, tanto no fazer quanto no ouvir ou estudar música. 
Portanto, o que se entende como prazer musical não 
advém da fantasia: é experimentado diretamente como 
uma noção do que o ideal poderia ser. Ademais, por 
se definir como um espaço sem fronteiras, a música 
– através dos sons – ultrapassa classes, raças, nações, 
define lugares, agrega sentido ao tempo, e, assim como 
a leitura, estamos apenas onde a música nos leva, como 
conclui Frith (1996, p. 125). 

Mediante essas exposições, a latino-americanidade, 
como uma identidade latino-americana latu sensu, 
seria um conceito, uma formulação abstrata, um dis-
positivo discursivo que modelaria e representaria um 
modo de ser da América Latina como bloco, comu-
nidade, grupo, continente, região. Formada, contudo, 
por diversos Estados-nação – cada um com suas idios-
sincrasias e histórias –, a unificação e a condensação 
das diferenças sob o rótulo de uma identidade única e 
estável não parecem um empreendimento completo e 
acabado, mas sim um processo mais ou menos coeso 
ao longo do tempo, a partir do qual o compartilha-
mento de traços e experiências comuns levaria à com-
preensão de uma coletividade, com o pertencimento 
sendo acionado e demarcando um vínculo ao território 
continental, uma ampliação – em nível transnacional 
– das fronteiras locais e uma modalidade de agência 
que coaduna os irmãos e os hermanos pelo afeto e pela 
proximidade. 
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Diante do exposto, “Soy loco por ti, América”, tropi-
calista e vanguardista, apesar de não ser propriamente 
uma música de protesto, se apropria da resistência ao 
regime ditatorial e, para tanto, apela para a sensibi-
lidade latino-americana por meio da declaração de 
amor que encerra tal canção [estar louco de amores 
pelo continente é uma expressão de que o indivíduo 
– o “eu” ou, mais propriamente, o “yo” – se identifica 
com o coletivo e, para além da razão, o ama]. Como 
representação cultural da transnação, significan-
tes como medo, morte e guerrilha são ativados, e o 
“hombre muerto” sem nome passa do particular para 
o geral, isto é, é nomeado como “povo”, num flerte 
– por que não? – com o comunismo. Assim, numa 
época em que as identidades estavam sofrendo com a 
interferência controladora e silenciadora pelos Esta-
dos totalitários, recorrer à união se tornava um canal 
para enfrentar o esfacelamento político entre direita 
e esquerda, enfrentar, lutando, as imposições milita-
res e também proclamar que somente juntos contra 
o inimigo comum – os ditadores – estariam livres e 
poderiam repousar nos braços da camponesa, como 
um retorno idílico a um estado de coisas feliz e ideal, 
ou seja, utópico. 

Em virtude dessa latino-americanidade através da 
música, isto é, abordando a prática musical e a iden-
tidade como representações que se complementam, 
tomamos a canção em tela como uma performance his-
tórica que, ética e esteticamente, tentou, à sua maneira, 
intervir socialmente, ainda que tal afirmação possa ser 
contestada. Mas, por entendermos a intervenção pro-
posta pelo Tropicalismo, não podemos considerar “Soy 
loco por ti, América” como isenta ideologicamente ou 
um mero contributo ao cancioneiro da América Latina 
para fruir e entreter. Viver as ideias, incorporá-las, exi-
gir uma atitude responsiva ativa – no sentido bakhti-
niano – do povo, assimilar as experiências, disseminar 
narrativas, mesmo que idealizando ou embasando uma 
utopia, tudo isso é processo e efeito, e a práxis está aí 
presente como conhecimento, solidariedade, interven-
ção, subversão: agência.

4 CANÇÃO ENGAJADA OU LÍRICO-AMOROSA E 
UFANISTA? 

Na última seção deste estudo, faremos mais algumas 
considerações sobre a canção “Soy loco por ti, Amé-
rica” partindo da já citada dissertação de Gomes, que 
apresenta como pano de fundo uma abordagem de 
canções latino-americanas que tematizam a região, 
tendo como referência a formação de uma identidade 
transnacional. Partindo da definição do prefixo “trans” 
como transposição, transferência, travessia, ir além, o 
estudioso observa que os fenômenos transnacionais 
são aqueles que ultrapassam as fronteiras dos Estados-
-nação, num jogo recíproco entre as nações e as forças 
que as perpassa (Gomes, 2013). Assim, uma música 
teria esse perfil à medida que se configurasse como 
um atravessamento de diferentes nações por meio de 
algum tipo de discursividade, que, no caso em questão, 
seria a expressão musical. 

As leituras de Gomes (2013) levam-no a pensar a trans-
nacionalidade como uma forma de ver as histórias 
conectadas das nações, mas também como circulação, 
fluxos, movimentos que transcendem os territórios e, 
portanto, a noção de fixidez e limites. O âmbito de sua 
pesquisa é principalmente analisar o desenvolvimento 
de conexões transnacionais entre trabalhos de diferen-
tes artistas da América Latina, na canção engajada dos 
anos de 1960/70, o que constituiu uma complexa rede 
de diálogos sobre a região. Embora trate de Chico Buar-
que, Elis Regina, Milton Nascimento e Geraldo Vandré, 
provavelmente foi uma escolha do autor sequer men-
cionar a canção “Soy loco por ti, América”, a qual, a 
nosso ver, tem características desse engajamento polí-
tico, da aproximação entre artistas do subcontinente, da 
renovação estética propagada naquele momento, uma 
vez que o Tropicalismo de Gil e Caetano – apesar de 
não ser um movimento de canção engajada – propunha 
a integração do nacional ao universal e o sincretismo, 
além de buscar uma identidade musical e artística para 
o país, mas sem mutilar o contexto em que o Brasil se 
inseria – seja geopolítica, cultural ou historicamente. 
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Como conclusões a que Gomes (2013) chegou, desta-
cam-se: 1. as “conexões transnacionais”, numa primeira 
fase (entre 1963-67), pretenderam romper com o pito-
resco das canções, elaborando um folclore mais ali-
nhado ao presente, colocando o homem do campo e o 
trabalhador como centro das composições, para, a par-
tir deles, promover a crítica social e o discurso de soli-
dariedade: ênfase, portanto, em identidades regionais 
e problemas locais; 2. a segunda fase (entre 1967-69) 
assistiu à incorporação de temas de relevância interna-
cional compartilhados pela esquerda, e a intervenção 
recaía sobre a revolução e o anti-imperialismo – a can-
ção se tornou mais do que meio de denúncia: arma de 
luta, conscientização das massas e instrumento de con-
vocação à ação na América Latina; e 3. a terceira fase 
(entre 1970-73 e 1973-76) contou com uma produção 
artística militante, filiada partidariamente e com obje-
tivos políticos específicos; depois, com a eclosão dos 
regimes ditatoriais (no Chile, no Uruguai e na Argen-
tina), o projeto de unidade latino-americana passou a 
tratar da resistência e da solidariedade às lutas contra 
o status quo. 

Seguindo esse enquadramento didático proposto por 
Gomes (2013), poderíamos situar a canção “Soy loco 
por ti, América” na segunda fase das conexões musi-
cais transnacionais, por ser datada de 1968. De fato, a 
referência a “esse país sem nome” e a “esse povo”, no 
contexto do amor por uma América que se especifica 
“Latinoamérica”, como aparece na letra, seria indício 
desse projeto de integração continental do chamado 
Novo Mundo ou “terceiro mundo”. A intervenção 
social em âmbito internacional ocuparia, assim, espaço 
na pauta, concebendo-se, por detrás do véu de uma 
canção lírico-amorosa ou ufanista – numa primeira 
mirada –, mas que, não obstante não convoque expli-
citamente para a revolução nem incite as massas para a 
resistência e o enfrentamento à ditadura, não se exime 
de conscientizar ou ao menos retratar aspectos da exis-
tência do regime militar implantado em países latino-
-americanos à época. 

Talvez não tenha sido notado por Gomes (2013) o teor 
político ou engajado da canção de que vimos tratando 
(ou quiçá seu critério de seleção tenha sido quaisquer 

outros que não a  contemplam), uma vez que palavras 
e expressões de teor lírico-amoroso/ufanista ou posi-
tivo podem produzir imagens diferentes das que seriam 
esperadas para lhe atribuir o rótulo de militante e, por 
isso, podem induzir a uma interpretação equivocada, 
isso porque a América, na canção, aparece feminilizada 
(principalmente porque o intérprete é um homem, Cae-
tano Veloso, e o eu-lírico é masculino – vide a desinên-
cia de gênero em “loco”), o que se amplia com a menção 
a “una mujer playera” e “nos braços de uma mulher”, 
respectivamente no início e no final da canção. A título 
de ilustração, montamos o seguinte quadro para mos-
trar o contraste entre os campos semânticos que per-
meiam “Soy loco por ti, América”. 

Quadro 1. Levantamento dos campos semânticos na canção 
estudada.  

Campo semântico lírico-a-
moroso ou positivo

Campo semântico engajado

“Soy loco por ti [de amores]”, 
“mujer playera”, “espuma 
blanca”, “cielo como ban-
dera”, “Sorriso de quase 
nuvem”, “rios”, “canções”, 
“corpo cheio de estrelas”, 
“amante”, “tango”, “rancho”, 
“povo”, “fogo”, “palmeiras”, 
“canções do mar”, “luzes”, 
“saudades”, “nos braços de 
uma mulher”, “apaixonado”, 
“dentro dos braços da cam-
ponesa”, “nos braços de 
quem me queira”. 

“Martí”, “medo”, “desse país 
sem nome”, “El nombre del 
hombre muerto ya no se 
puede decirlo”, “Antes que 
o dia arrebente”, “antes que 
a definitiva noite se espalhe 
em Latinoamérica”, “El nom-
bre del hombre es pueblo”, 
“Não sejam palavras tristes”, 
“com trincheiras, canções de 
guerra”, “ai, hasta te como-
ver”, “sei que adiante um 
dia vou morrer”, “De susto, 
de bala ou vício”, “soluços”, 
“eu vou morrer de bruços”, 
“guerrilheira”, “Manequim”. 

Elaboração: Os autores. 

Percebemos que as palavras e expressões recolhidas no 
campo semântico lírico-amoroso ou positivo dizem 
respeito, mais ou menos explicitamente, a uma atmos-
fera de desejo ou de ufanismo, em tom de declaração 
ou de ênfase nos atributos da região. Uma análise que 
somente aborde tais aspectos e qualifique a canção 
como panfletária ou acrítica, apenas uma música para 
o continente, certamente não se atenta a palavras como 
“medo”, “muerto” e “trincheiras” e não adentra às cama-
das profundas do texto, nas quais se desenvolvem as 
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referências ao cenário de terror e perseguição que vigo-
rava na América Latina sob o comando das ditaduras. 

Além disso, a dimensão real do texto subjaz, inclusive, 
ao ritmo e à melodia – isto é, a forma – escolhidos 
para reproduzir o conteúdo, haja vista que, por parecer 
uma canção folclórica, com nuances de ritmos popu-
lares, pode facilmente parecer que não transmite uma 
imagem latino-americana bastante trágica, por sinal. 
Detendo-nos ao campo semântico que denominamos 
de engajado, a morte, o medo e a tristeza são tematiza-
dos recorrentemente, seja de forma direta ou circuns-
tancial, como no verbo “comover” ou no verso “Antes 
que o dia arrebente”. Não sem razão o nome próprio 
mencionado no segundo verso – referindo-se à “mujer 
playera” – é Martí (nome de um político cubano que 
propôs a integração latino-americana), que, na ver-
dade, é masculino e soa como “mártir”, ou seja, aquele 
que dá a vida por uma causa ou um ideal. A repetição 
de “hombre muerto” (por três vezes) sem nome acentua 
o caráter de indigência daqueles que eram perseguidos 
pela ditadura e, muitas vezes, desapareciam sem deixar 
rastros. Mas, como está posto na canção, “El nombre 
del hombre es pueblo”, e povo sugere coletividade, logo 
a massa é quem sofre os efeitos da repressão do Estado 
autoritário. É digna de nota, ainda, a morte prenun-
ciada pelo eu-lírico, visto que ele diz que vai morrer 
adiante, de bruços, nos braços de uma mulher, mas não 
sabemos se isso se trata de uma projeção – já que se fala 
em “Manequim”, ou seja, um ser não-humano –, se é 
uma idealização do eu-lírico no que se refere a morrer 
gloriosamente, de forma redentora e feliz, ou se seria 
um retorno à tranquilidade do período democrático. 

Diante disso, o verso/título “Soy loco por ti, América” 
pode ser compreendido como “Sou louco por causa 
de ti, América”, transformando a declaração de amor 
numa denúncia, num protesto, numa culpabilização. 
Por conseguinte, se é o povo quem sofre e morre, mas 
se ainda há esperança – e, por que não, amor –, a união 
entre as nações numa conjuntura transnacional não 
urdiria apenas valorizar o folclórico e representar o 
subjugado, mas se tornaria caminho para ir de encon-
tro às formas de controle e repressão de que o Estado 
autocrático se utiliza, ainda que isso leve à morte. Não 

notar a faceta política dessa canção é, portanto, desme-
recer a capacidade de agência dela enquanto possibi-
lidade de enfrentamento e resistência, por um lado, e 
de coesão continental via identificação, por outro, uma 
vez que o povo – que dá nome ao homem – é o herói 
coletivo desse enredo musical. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer da discussão sobre latino-americanidade 
na música e Tropicalismo como movimento de reno-
vação cultural e estética, e com certo viés político, não 
evidenciamos as semelhanças e diferenças observadas 
na América Latina para além dos regimes militares, 
mas o faremos agora. Darcy Ribeiro (2017), um dos 
fundadores da utopia da Pátria Grande, diz que a uni-
dade no plano geográfico da continuidade continental; 
o processo de miscigenação entre indígenas, brancos e 
negros; a “americanização” dos contingentes popula-
cionais que se instalaram e a uniformidade linguística 
dentro dos territórios são características peculiares aos 
países latino-americanos. Como aspectos diferencia-
dores de suas experiências, Ribeiro cita as singulares 
nacionalidades; a presença do indígena e do negro 
africano mais ou menos notória a depender do país; as 
distintas implantações coloniais portuguesa, espanhola 
e/ou francesa, resultando na não homogeneidade lin-
guístico-cultural, além das próprias fronteiras, que, ao 
invés de comunicarem, isolam e em geral impossibili-
tam uma convivência mais intensa, o que vai de encon-
tro à noção de América Latina como entidade concreta, 
uniforme e atuante. 

Logo, dizer que uma canção como “Soy loco por ti, 
América” tem como finalidade promover a integração 
transnacional e a construção de uma identidade unifi-
cada para a região seria exagerado e infundado, uma 
vez que as identidades são processuais e que a unidade 
não se faz apenas pela letra de uma canção. O que 
podemos conceber é a canção comunicando um tipo 
de situação compartilhada por países latino-america-
nos e agenciando, sob o pano de fundo do amor pela 
coletividade, a luta, o enfrentamento, o poder do povo. 
Nesse sentido, sim, há a dupla faceta, a saber, da música 
na identidade e da identidade na música, e o alcance da 
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mensagem se perfaz no âmbito da confluência das his-
tórias dos países vistos como muitos-como-um, preser-
vando-se, contudo, as individualidades e os caracteres 
nacionais. 

Ademais, tentamos, na medida do possível, dar voz a 
estudiosos latino-americanos, uma vez que entende-
mos que o lugar de fala e o modo como se fala do lugar 
são atravessados pela proximidade ou pelo distancia-
mento em relação ao objeto, que, no caso em questão, é 
a música latino-americana, num plano geral, e a canção 
tropicalista selecionada, num plano específico, ou, ao 
fim e ao cabo, a América Latina. Assim, na atualização 
dos sentidos da letra de uma canção e na revisitação 
aos processos (identitários e musicais), a representação 
que as sendas deste estudo tentaram delinear espera 
ter esclarecido, “antes que a definitiva noite se espalhe 
em Latinomérica”, que a manhã poderá cantar “el nom-
bre del hombre muerto”, mas sem palavras tristes, pois 
ainda um poema existe, e o amor – tão próximo da lou-
cura – colore a espuma branca desses países cujo herói 
se chama povo/pueblo. 

Notas

1 “ […] the issue is not how a particular piece of music or a performance 
reflects the people, but how it produces them, how it creates and cons-
tructs an experience - a musical experience, an aesthetic experience 
- that we can only make sense of by taking on both a subjective and a 
collective identity” (Frith, 1996, p. 109).  

2 Os números referentes às citações da obra de González não se referem 
às páginas, mas sim aos locais do Kindle em que aparecem, visto que a 
numeração, no epub (formato de livro virtual), não é a mesma do livro 
físico. 
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IDENTIDADE E MEMÓRIA NOS 
VERSOS DA CANÇÃO: O DISCURSO DE 
ETNICIDADE PRESENTE EM NA LETRA 
DA CANÇÃO MÃE ÁFRICA 

RESUMO

Este artigo objetiva analisar a construção discursiva étnica negra presente na letra 
da canção Mãe África (SIVUCA; PINHEIRO, s/n, 1982), uma vez que esta traz em 
seu bojo traços memorialistas, saudosistas e, por que não dizer, de fortalecimento 
identitário negro, de pertencimento. Tal sentimento de pertença, tão visto durante 
o Romantismo quando da necessidade de se formar uma identidade nacional, é 
percebido na letra da canção aqui analisada a partir da narrativa de um passado não 
vivido pelo homem do século XX, mas recepcionado como parte de sua ancestra-
lidade, de tal forma que o sentimento que aflora é de saudade de um tempo nunca 
vivido e um desejo de retornar a uma terra onde nunca esteve. A metodologia apli-
cada foi a pesquisa bibliográfica e a análise de conteúdo à luz dos pressupostos dos 
Estudos Culturais e da Literatura Comparada.
Palavras-chave: Literatura e Música. Memória e História. Construção identitária. 

Universidade Federal da Bahia
Email: sararogeria@gmail.com

Sara Rogéria Santos Barbosa 

Recebido em:  13/mar./2018 Aprovado em: 20./abr./2018  |  https://seer.ufs.br/index.php/revec

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | São Cristóvão (SE) | v. 4  | n. 1 | p. 79-90 | Jan. Mai./2018



80 | Sara Rogéria Santos Barbosa

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | São Cristóvão (SE) | v. 4  | n. 1 |  p. 75-86. | Jan. Mai./2018 |  https://seer.ufs.br/index.php/revec

IDENTITY AND MEMORY IN THE VERSES OF THE SONG: THE DISCOURSE OF ETHNICITY IN THE LYRICS OF THE 
SONG MÃE AFRICA

ABSTRACT
This article aims to analyze the discourse of black ethnicity that can be found in the song Mãe Africa – Mama Africa – (SIVUCA; 
PINHEIRO, s/n, 1982), since it bears memorialistic, nostalgic traces, which provide the strengthening of black identity as well as of a 
sense of belonging. Such sense of belonging, frequently seen during Romanticism when it became necessary to forge a national identity, 
is noticed in the song here analyzed through the narrative of a past which was not lived by the 20th-century man, but taken as part of 
his ancestrality, in such a way that he goes as far as to miss a time which he has never known and desire to return to a place to where he 
has never been. In order to achieve the abovementioned objective, we turned to bibliographic research and content analysis in the light 
of the premises of Cultural Studies and Comparative Literature. 
Keywords: Literature and Music. Memory and History. Identitary Construction.    

IDENTIDAD Y MEMORIA EN LOS VERSOS DE LA CANCIÓN: EL DISCURSO DE ETNICIDAD PRESENTE EN LA 
LETRA DE LA CANCIÓN MADRE ÁFRICA
RESUMEN
Este artículo objetiva analizar la construcción discursiva étnica negra presente en la letra de la canción Madre África (SIVUCA, 
PINHEIRO, s/n, 1982), una vez que ésta trae en su bojo rasgos memorialistas, saudosistas y, por qué no decir, de fortalecimiento iden-
titario negro, de pertenencia. Tal sentimiento de pertenencia, muy visto durante el Romanticismo cuando de la necesidad de formarse 
una identidad nacional, es percibido en la letra de la canción aquí analizada a partir de la narrativa de un pasado no vivido por el hombre 
del siglo XX, sino recepcionado como parte de su ancestralidad de tal forma que el sentimiento que aflora es de nostalgia de un tiempo 
nunca vivido y un deseo de regresar a una tierra donde nunca estuvo. La metodología aplicada fue la investigación bibliográfica y el 
análisis de contenido a la luz de los presupuestos de los Estudios Culturales y de la Literatura Comparada.
Palabras clave: Literatura y Música. Memoria e Historia. Construcción de identidades.
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INTRODUÇÃO 

Comumente fazemos uso de livros históricos, romances 
ou poemas para analisar como se deu a representação 
de determinado acontecimento na história de um povo 
ou nação. Tal procedimento é sempre muito válido, 
uma vez que, se o primeiro observa o acontecimento 
porque tem sobre si a responsabilidade de registrar a 
história, os dois últimos, porque não têm esse vínculo, 
podem ser o espelhamento daquele momento e por isso 
não apenas ser guardador de memória, mas fonte de 
um sentimento coletivo e subjetivo de pertencimento, 
de identidade étnica.  É nessa perspectiva literária que 
este estudo aporta seu objeto e objetiva, assim, analisar 
o quanto ele é anunciador de um sentimento de per-
tença, um lugar de memória coletiva. 

Escolheu-se, então, um elemento que congrega essa 
força identitária e que pode ativar, ao mesmo tempo, 
não somente a memória como também o corpo: a can-
ção. Nas palavras de Cyntrão (2014, p. 47), tal gênero 
se configura como um “vetor estético de representação 
existencial, produto cultural que trabalha com a trans-
figuração do real, na tradução continuada de um capital 
simbólico coletivo”, podendo ser percebido nela a “mul-
tiplicidade da expressão poética contemporânea”. Nesse 
aspecto, a canção se torna importante enquanto gênero 
textual: ela ultrapassa a barreira do texto impresso, a 
voz do eu lírico encontra eco nas vozes dos ouvintes, 
faz-se materializar nas ruas, casas, ajuntamentos cultu-
rais e colabora na construção/invenção de uma memó-
ria coletiva que provoca saudade de um tempo que 
não foi vivido pelo saudoso e ele se vê positivamente 
representado. 

A construção/invenção dessa memória urge por locais 
de história, por assim dizer, para que seja ativada e 
leve o sujeito à reflexão de seu passado. Ter na letra de 
uma canção a possibilidade de encontrar uma narra-
tiva étnica e memorialista é fulcral no estabelecimento 
de laços de pertencimento. Para Nora (1993, p. 18), a 
memória “obriga cada um a relembrar e a reencontrar o 
pertencimento, princípio e segredo da identidade. Esse 
pertencimento, em troca, o engaja inteiramente”. Aqui, 
narrativa e poesia presentes na letra Mãe África cum-

pre papel mediador pelo qual a história será contada e 
a memória coletiva, então, ativada (BARBERO, 1997).

As letras de algumas canções, como Mãe África, tran-
sitam entre a narratividade presente no romance e a 
construção subjetiva em versos que pode ativar sen-
timentos de reconhecimento e identitários, de afeti-
vidade, ou mesmo a mais pura indiferença. Este pode 
sim ser notado, mas não invalida o fato de que ele 
somente existe na falta de conhecimento ou empa-
tia sobre o conteúdo que forja o discurso ali presente. 
Reconhecida a narrativa, temos o que nos afirma Silva 
(2014, p. 17-18): “as práticas de significação e os siste-
mas simbólicos por meio dos quais os significados são 
produzidos, posicionando-os como sujeito”.  Por isso 
há a necessidade de marcar neste estudo breves con-
siderações sobre identidade, representação, memória e 
como a letra da canção pode ser percebida como fonte 
de análise dessas questões tão caras à etnicidade negra, 
já que, em raríssimos casos, temos construções positi-
vas dessa etnia nos romances e poemas que fazem parte 
dos movimentos literários brasileiros.

Assim, a linguagem literária presente na canção possi-
bilita esse representar e torna o ato não apenas um fazer 
ideológico, mas, sobretudo, um fazer coletivo, capaz de 
estabelecer, agora sim, semelhanças entre os distantes 
a ponto de haver identificação com um passado não 
compartilhado, mas coletivamente construído, inven-
tado. As identidades quando reconhecidas em suas 
limitações, estabelecem um equilíbrio capaz de manter 
a sociabilidade tão cara na modernidade. Para Oliveira 
(2002), o que vemos na canção quanto à identidade e 
valorização étnica pode ser compreendido à luz de um 
processo de reafricanização, termo cunhado por Risé-
rio (1981), cujo poder de significação está diretamente 
relacionado à 

emergência dos blocos afro (e, também, pelo 
ressurgimento dos afoxés, então, praticamente 
desaparecidos), organizações negromestiças 
caracterizadas por recorrerem explícita 
e intensamente a um repertório estético-
político de matriz afrobaiana. O marco 
simbólico deste processo é, com certeza, 
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a saída às ruas, no Carnaval de 1975, do Ilê 
Aiyê, um bloco afro fundado por moradores 
da Liberdade, [...] habitado em sua maioria 
pelo proletariado urbano de Salvador. 
(OLIVEIRA, 2002, p. 274).

As práticas sociais, culturais ou religiosas, por assim 
dizer, das tradições de matriz africana nunca deixaram 
de existir. Elas tomaram outra dimensão de visibilidade 
e ocuparam os espaços que estavam para além do trân-
sito de pessoas negras, chegando às TV e rádios de todo 
o Brasil. Tal observação não tenciona questionar o que 
diz Oliveira (2002), mas compreender que as práticas 
africanas vindas com as pessoas escravizadas nunca 
deixaram de existir. Mesmo marginalizadas e tornadas 
ilegais elas se mantiveram vivas e ativas. As canções, 
em sua dicotômica divisão música e letra, é uma prova 
desse fluxo contínuo de atividade. Temos, como diz 
Hall (1998, p. 88-89), a construção ou mesmo manu-
tenção de uma tradição cujo conceito

descreve aquelas formações de identidade que 
travessam e intersectam as fronteiras naturais 
compostas por pessoas que foram dispersadas 
para sempre de sua terra natal. Essas pessoas 
retêm fortes vínculos com seus lugares de 
origem e suas tradições, mas sem a ilusão de 
um retorno ao passado. Elas são obrigadas a 
negociar com as novas culturas em que vivem, 
sem simplesmente serem assimiladas por elas 
e sem perder completamente suas identidades. 
Elas carregam os traços das culturas, das 
tradições, das linguagens e das histórias 
particulares pelas quais foram marcadas. A 
diferença é que elas não são e nunca serão 
unificadas no velho sentido, porque elas são, 
irrevogavelmente, o produto de várias histórias 
e culturas interconectadas, pertencem a uma 
e, ao mesmo tempo a várias “casas”.  

A escolha pela canção Mãe África, composta por Sivuca 
e Pinheiro em 1982 e gravada por Clara Nunes no 
mesmo ano, no LP Nação, não foi aleatória. Apesar de 
ser uma canção relativamente curta, ela traz marcas bem 
delimitadas de identidade e um nítido chamamento do 

povo negro ao pertencimento, à valorização de sua luta 
e resistência, à irmandade com outros negros, ainda 
que não se conheçam. Para tanto, um vínculo muito 
forte é estabelecido: o da religiosidade. Assim, a locali-
zação geográfica, o passado de privação e superação e o 
vínculo religioso estabelecem-se aqui como elementos 
de pertencimento também identitários.

Por fim, Oliveira (2002) nos apresenta uma análise bem 
significativa dessa presença de religiosidade ao tempo 
em que nos faz compreender o peso de representativi-
dade que tal presença carrega. Para ele,

As várias linguagens decorrentes desta 
dimensão estética de matriz sagrada 
cumprem papel fundamental em importantes 
processos. Na reterritorilização simbólica 
quando, com seus jogos miméticos, cantando, 
dançando para suas divindades, os escravos 
reinventavam as identidades fragmentadas 
pela diáspora e renovavam o axé. Na 
resistência, no enfrentamento diário, nas lutas 
e nas revoltas. Claro. Dançava-se e cantava-se 
no terreiro, no trabalho e no quilombo. 
Na dança, o negro reconquistava a posse 
do corpo e enfrentava a ordem simbólico-
material do senhor. Instaurava uma noção de 
tempo e espaço organizada a partir da festa, 
do seu corpo. Derrotava aí, simbolicamente, a 
noção de tempo e espaço hegemonizada pelo 
trabalho.  (OLIVEIRA, 2002, p. 105).

Após esse preâmbulo, vejamos o que a canção Mãe 
África tem a nos dizer sobre representação étnica negra 
e valorização identitária e todos os demais aspectos que 
as atravessam.

UM DIÁLOGO SEMPRE É POSSÍVEL QUANDO O 
RITMO ASSIM O FAVORECE 

A literatura sempre esteve associada ao deleite, ao pra-
zer descompromissado, à idealização do belo, do per-
feito, do desejável. Apesar de a teoria da literatura não 
nos habilitar a afirmar que ela foi pensada para dar voz 
ao Estado, seu uso no decorrer dos séculos aponta para 
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isso. Basta verificar como alguns textos são vistos ainda 
hoje como partícipes da formação de uma identidade 
nacional, principalmente quando se verifica a presença 
natural indígena e a contribuição intelectual portu-
guesa, ao tempo em que desconsidera ou marginaliza 
a negra, terceira etnia formadora do povo brasileiro no 
momento da construção discursiva de uma identidade 
nacional, ou mesmo cor local. 

Tal análise não se faz no vácuo, ela encontra respaldo 
em Bresciani e Naxara (2004), pois apontam como o 
sistema político ao redor do mundo corrobora para essa 
busca esquizofrênica de uma identidade nacional, e a 
literatura acaba por servir a esse papel. As autoras são 
enfáticas ao falar que a busca por um mito de origem 
acabou por estabelecer nos teóricos uma instabilidade 
entre certa inferioridade mestiça do povo e uma euforia 
quanto à democracia racial. Além disso, trazem tam-
bém uma reflexão acerca das diferenças sociais como 
ponto fulcral nessa construção identitária. 

A partir disso, faz-se necessário reconhecer que o negro, 
e todas as nuances que o cercam, não apresenta discur-
sivamente papel relevante nessa literatura de formação 
nacional. Pelo contrário, aparece majoritariamente na 
rebarba das ações, mudo, dócil, animalizado. Houve 
alijamento dessa presença e cumpre, agora, lançar os 
olhos sobre textos que nos façam, de fato, enxergar 
essa presença étnica e suas identidades positivamente. 
Segundo Silva (2014, p. 19), “todas as práticas de signifi-
cação que produzem significados envolvem relações de 
poder, incluindo o poder para definir quem é incluído 
e quem é excluído”. Por isso, se tal acinzentamento ou 
mesmo apagamento se percebe no texto literário, é nele 
também que se fará florescer, seja em prosa ou verso, 
como um local privilegiado de autorreconhecimento 
ou identificação do homem com o outro. 

As identidades e diferenças que carregamos no unem, 
individualizam-nos e estão em constante movimento 
também. Hall é enfático nesse quesito. Para ele, a 
modernidade possibilitou a configuração de sujeitos 
descentralizados e em constante movimentação iden-
titária. O pertencer está justamente nesse trânsito, 
nessa subjetividade. O referido autor (2014, p. 106), 

pensando nessa subjetividade, fala sobre identificação 
e afirma que 

A identificação opera por meio da diferença, 
ela envolve um trabalho discursivo, o 
fechamento e a marcação de fronteiras 
simbólicas, a produção de efeitos de fronteira. 
Para consolidar o processo, ela requer aquilo 
que é deixado de fora – o exterior que a 
constitui. 

A posição de Hall pode ser percebida no percurso da 
historiografia literária brasileira, levando-se em con-
sideração algumas obras de leitura escolar, uma vez 
que é possível constatar majoritariamente a presença 
do negro como elemento muito mais figurativo que 
adjuvante ou protagonista e destituído de identidade. 
Sabendo que o local da produção literária não se 
reserva apenas aos romances e antologias poéticas, a 
letra da canção tem ocupado espaço significativo nos 
livros didáticos. Diante disso, a afirmativa de Cyntrão 
(2014) quanto à importância da análise da canção, seu 
valor estético e cultural ganha eco, uma vez que essa 
modalidade textual “apresenta-se nesse sentido como 
um sistema de significações para o qual convergem e 
de onde partem sentidos sociológicos e culturais de um 
modo de vida urbano geracional”. (2014, p. 48).

Tão certo como são essas produções partícipes na 
construção identitária de um povo, a ausência de uma 
literatura que apresentasse o negro distanciado da con-
dição de miserabilidade, marginalidade e ignorância 
contribuiu para a falta de identificação desse leitor com 
as personagens do romance, senão aqueles representa-
dos pejorativa ou negativamente. Quanto a isso, afirma 
Martin-Barbero que

para além do peso específico que essas 
expressões do popular podem assumir 
em cada situação nacional, o decisivo é o 
assinalamento do sentido que elas adquirem: 
são as massas tornando-se socialmente 
visíveis, configurando sua fome de ascensão a 
uma visibilidade que lhes confira um espaço 
social (MARTIN-BARBERO, 1997, p. 279). 

 



84 | Sara Rogéria Santos Barbosa

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | São Cristóvão (SE) | v. 4  | n. 1 |  p. 75-86. | Jan. Mai./2018 |  https://seer.ufs.br/index.php/revec

Por compreendermos que a literatura é a arte da pala-
vra, e por percebermos que o texto literário represen-
tativo dos movimentos literários brasileiros em livros 
didáticos não faz justiça às identidades étnicas negra, 
optamos por trabalhar o gênero canção e sua forma 
discursiva enquanto espaço de representatividade 
literária. A canção, gênero textual por excelência e 
escolar por insistência, pode ser usada como local lite-
rário com vistas à construção de uma identidade étnica 
negra, valendo-se do ambiente literário para se fazer 
consumida poeticamente pelos estudiosos, e das ruas, 
enquanto meio pelo qual o negro se vê e positivamente 
se reconhece. 

Um conjunto de práticas normalmente 
reguladas por regras tácitas ou abertamente 
aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou 
simbólica, visam inculcar certos valores 
e normas de comportamento através da 
repetição, o que implica, automaticamente, 
uma continuidade em relação ao passado 
(HOBSBAWN, 1997, p. 9). 

Na contramão dos gêneros romance e poesia, convém 
perceber as vozes proferidas por esse sujeito à margem 
do texto. É seguindo essa voz dissonante que este artigo 
analisa na letra da canção a representação negra a par-
tir da presença de um discurso de valorização étnico-
-cultural. Uma das marcas dessa importância pode ser 
percebida por sua longevidade na memória do povo e 
sua constante reprodução em shows de vários outros 
artístas do cenário musical brasileiro, além, é claro, dos 
acessos em sites especializados em música, a exemplo 
do letras.com.br e dos vários canais no youtube dedica-
dos à reprodução de músicas e vídeos. 

No que pese esse aspecto, a canção cuja letra é atraves-
sada por representação identitária negra estabelece for-
tes dissonâncias com a representação étnica negra em 
alguns romances brasileiros. Para fundamentar teorica-
mente essa linha de análise, convém entendermos que 
“possuir uma identidade cultural nesse sentido é estar 
primordialmente em contato com um núcleo imutável 
e atemporal, ligando ao passado o futuro e o presente 
numa linha ininterrupta” (HALL, 2003, p. 29). 

As canções servem como representantes de uma nar-
rativa histórica e memorialista, uma vez que elas nos 
apresentam um passado que se perpetuou de forma 
oral e nos chega como óbvia privação de direitos, mas 
também com marcas de um povo que esperou contra 
a própria esperança. A canção Mãe África imprime, de 
chofre, aquilo que é base desse estudo: a noçao de per-
tencimento, de filiação identitária a um grupo  étnico. 
Vamos a ela.

MÃE ÁFRICA 
No sertão, mãe que me criou
Leite seu nunca ma serviu
Preta Bá foi que amamentou
Filho meu, filho do meu filho

No sertão, mãe preta me ensinou
Tudo aqui nós que construiu
Filho meu, tu tem sangue Nagô
Como tem todo esse Brasil

Oiê, dos meus irmãos de Angola África
Oiê, do tempo do quilombo África
Oiê, pra Moçambique-Congo África
Oiê, para a nação bangu África

Pelo bastão de Xangô 
E o caxangá de Oxalá
Filho Brasil pede a bênção Mãe África
Pelo bastão de Xangô 
E o caxangá de Oxalá
Filho Brasil pede a bênção de Mãe África
(SIVUCA; PINHEIRO, 1982)

A letra aparece grafada com estrofes marcadamente 
separadas seguindo uma lógica progressiva de supe-
ração e fortalecimento: a primeira estrofe apresenta 
a privação no nascimento e o preterimento em rela-
ção à criança subtendida como branca e filha dos 
senhores escravocratas. A segunda estrofe mostra a 
importância da força negra na construção do país, 
como seu sangue corre nas veias de todo brasileiro 
e a força que isso deve representar na construção 
identitária. As duas últimas estrofes trazem o reforço 
dessa valorização.
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A marcação de um passado alijado de direitos básicos, 
como ser amamentado pela própria mãe, fica muito 
evidente quando, no trecho, “No sertão, mãe que me 
criou/ Leite seu nunca me serviu/ Preta Bá foi que 
amamentou Filho meu, filho do meu filho” (SIVUCA; 
PINHEIRO, s/n, 1982), s/n, 1982) marca-se a prete-
rição da amamentação do próprio filho em razão do 
filho do outro. Essa proximidade trazida pela amamen-
tação é capaz de estabelecer laços de afetividade e sua 
privação também impossibilita tal estreitamento. Sobre 
a simbologia do comer, DaMatta (1986) ratifica exata-
mente essa construção de afetividade:

E, como não poderia deixar de ser, o mundo 
das comidas nos leva para casa, para os 
nossos parentes e amigos, para os nossos 
companheiros de teto e de mesa. Essas 
pessoas que compartilham intensamente de 
nossa vida e intimidade. Intimidade que se 
faz na casa e na mesa, onde somos sempre 
e necessariamente tratados como alguém 
e temos direitos perpétuos de cidadania 
(DAMATTA, 1986, p. 44).

Interessante como esse aspecto, apesar de estar no 
passado, serve para compreender como, privado de 
um elemento, outros aparecem como consequências. 
Bresciani e Naxara (2004) afirmam que questões étni-
cas e sociais devem ser compreendidas juntas e como 
a segunda está, via de regra, ligada à primeira. Hall 
(2016), por seu turno, afirma que as representações 
identitárias, quando se referem ao grupo étnico não 
hegemônico, tendem à estigmatização dos sujeitos ou 
se prendem a um momento histórico, um aspecto cul-
tural ou mesmo os estratifica em apenas uma camada 
social. Na contramão dessa representação, temos uma 
primeira estrofe que dá voz a esse sujeito e ele nos diz 
nitidamente de sua privação. Não há como negar que 
o não ser amamentado pela própria mãe por ela ter 
a obrigação de amamentar outro aponta claramente 
para a falta de poder sobre o próprio corpo e tudo a ele 
relacionado. 

É impossível não percebemos como aquela vida preta 
cujo peito amamentador lhe havia sido negado não era 

passível de empatia. Fazia parte do contexto, portanto, 
apresentar o sujeito como alguém necessitado de liber-
tação, um “sujeito metafórico”, para falar como Lezama 
Lima, “reduzido ao limite do seu existir precário” (1988, 
p. 54). Sujeitos que habilitavam corpos sem valor, sem 
afetividade, insignificantes. Pensando essa condição, a 
afirmativa de Butler (2015, p. 17) faz todo sentido, uma 
vez que “há sujeitos que não são exatamente reconhe-
cíveis como sujeitos e há vidas que dificilmente – ou 
melhor dizendo, nunca – são reconhecidas como vidas”. 

Hall (2014, p. 19) não se cansa de tencionar essas ques-
tões e afirma que “a cultura molda a identidade ao dar 
sentido à experiência e ao tornar possível optar, entre 
várias identidades possíveis, por um modo específico 
de subjetividade”. Essas narrativas são potentes veícu-
los de identificação e provocaram rasuras significati-
vamente potentes na construção histórica forjada pelo 
colonizador quanto à presença no negro na constitui-
ção da nação. Um olhar mais crítico sobre o que diz a 
letra da canção nos faz ver que o sangue preto não ape-
nas regou a terra, mas alimentou forçosamente aquele 
que escravizava, violava, invisibilizava.  

A letra da canção, então, segue e a segunda estrofe nos 
mostra que, se não houve superação dessas privações e 
alijamentos em alguns textos literários, é possível supe-
rar inclusive esse preterimento. A amamentação lhe foi 
negada, mas a alimentação do pertencimento foi regada 
apesar disso. São as inúmeras formas de “sobreviver”. 
Para começar, não realçaremos a perda, mas como esse 
filho sobreviveu à tal privação. Nos versos “No sertão, 
mãe preta me ensinou/ Tudo aqui nós que construiu/ 
Filho meu, tu tem sangue Nagô/ Como tem todo esse 
Brasil” (SIVUCA; PINHEIRO, s/n, 1982), s/n, 1982) 
pode-se apontar para uma identidade capaz de suportar 
as intempéries e sobreviver apesar disso. A letra da can-
ção não pára nessa capacidade de sobreviver, ela adentra 
por um campo ainda mais denso, o da valorização do 
conhecimento compartilhado nos grupos sociais, aquele 
que faz nascer o sentimento de pertença, de participante 
de um grupo, de um conjunto social identitário. 

Nesse sentido, Anderson (2008, p. 199-200) afirma que 
esse sentimento inspira “amor, e amiúde um amor de 
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profundo auto-sacrifício” e que, assim como a poesia e 
a prosa, a canção é um espaço de materialização desse 
sentimento. A ideia que o solo foi regado, cultivado 
pelo negro, majoritariamente, aponta também para o 
direito sobre essa terra e que sempre lhe fora negado. 
Isso faz lembrar como Romero (1888) defendia que o 
governo investisse na cessão de terras para estrangeiros 
europeus recém-chegados ao Brasil no final do século 
XIX, mesmo momento da assinatura da Lei Áurea, e 
não faz qualquer menção ao povo negro que lavrou e 
cultivou a mesma terra que agora o literato achava por 
bem ser cedida aos brancos.

Seguindo o fluxo, outro elemento relacionado à negação 
de uma identidade étnica negra é a mestiçagem e ela apa-
rece também na canção de Sivuca e Pinheiro. Ela marca 
não apenas um apagamento étnico, mas um conjunto de 
violências físicas e simbólicas empregados contra deter-
minada etnia e usado por muitos anos como símbolo de 
nacionalidade. Interessante notar que a presença dessa 
miscigenação na canção não apaga o negro. Pelo con-
trário, fortalece sua presença quando não trabalha com 
o clareamento, mas com a nítida presença de seu suor 
na construção da nação e seu sangue nas veias do povo. 
Vejamos: “Filho meu, tu tem sangue Nagô/ Como tem 
todo esse Brasil”. (SIVUCA; PINHEIRO, s/n, 1982), s/n, 
1982). Quanto a isso, Oliveira (2002) afirma que 

A mestiçagem é o sinal de nascença que a 
história imprimiu fundo e forte à Bahia e 
ao Brasil. Mestiçagem genética e simbólica. 
Aqui se misturaram sangue, suor e signos 
de ameríndios, portugueses e africanos. Mas 
desde já avisamos: mestiçagem que se realizou 
por entre desigualdades, assimetrias e 
assincronismos que presidiram os encontros, 
primeiramente, entre conquistadores e 
conquistados e, logo a seguir, entre senhores 
e escravos. E que não poderia ser diferente. 
Afinal, estamos diante de um processo 
histórico que, como tal, nada tem de equitativo 
(OLIVEIRA, 2002, p. 48).

Assim sendo, é impossível não vislumbrar nessa can-
ção uma marcação de lugar de sujeito ativo no processo 

de formação de identidade nacional como também na 
construção física deste país. Essa posição se contra-
põe quase que absolutamente ao visto em romances 
produzidos durante o período de formação de uma 
identidade nacional, principalmente o romântico, que 
nos deu um índio convertido e, por vezes, submisso e 
encantado ao e pelo homem branco, este, por sua vez, 
é identificado como o desbravador, e, finalmente, um 
homem negro quase sempre animalizado. 

Outro aspecto relevante é o chamamento aos irmana-
dos, independente de seus locais de origem, mas que 
alimentam o mesmo sentimento de pertencimento. 
Tal aspecto pode ser visto na terceira estrofe da canção 
quando o eu-lírico conclama os seus para a uma sau-
dação irmanada àqueles que ficaram na África: “Oiê, 
dos meus irmãos de Angola África Oiê, do tempo do 
quilombo África Oiê, pra Moçambique-Congo África 
Oiê, para a nação bangu África” (SIVUCA; PINHEIRO, 
s/n, 1982). Para Hall (2003, p. 28), a identidade cultu-
ral apresenta “traços da unidade essencial, unicidade 
primordial, indivisibilidade e mesmice”. Assim, presu-
me-se que ela “seja fixada no nascimento, seja parte da 
natureza, impressa através do parentesco e da linhagem 
dos genes, seja constituída de nosso eu mais interior”. 

A canção nos brinda, por fim, com um aspecto bem 
forte de etnicidade, que é a religiosidade, e a canção não 
se privou de marcar também esse aspecto quando apre-
senta uma saudação às entidades da teogonia do can-
domblé. “Pelo bastão de Xangô/ E o caxangá de Oxalá/ 
Filho Brasil pede a bênção Mãe África/ Pelo bastão de 
Xangô/ E o caxangá de Oxalá/ Filho Brasil pede a bên-
ção Mãe África” (SIVUCA; PINHEIRO, s/n, 1982), s/n, 
1982). Nesse aspecto, tanto o terceiro quanto o quarto 
parágrafos apontam para esse fortalecimento fraternal, 
quer seja por identificação geográfica, posta na terceira 
estrofe, quer seja por uma filiação religiosa, presente 
nesta última. Sobre isso, convém atentar para o que nos 
diz Oliveira:

Dos primeiros escravos que aqui chegaram, 
no chamado “ciclo da Guiné” (Verger, 1987), 
pouco se sabe. Mas o “ciclo” seguinte traz 
os povos bantos escravizados das regiões de 
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Angola e do Congo. E estes chegam em massa 
por todo o século XVI. Com sua língua, sua 
religião, seus costumes, os bantos vão dar 
forma e conteúdo a um exuberante mundo 
cultural que vai correr paralelo àquele da elite 
escravocrata da sociedade colonial [...]. São de 
origem banto, como registramos, inúmeros 
vocábulos e formas linguísticas que compõem 
os nossos “falares”. Como são também 
criações dos bantos, trazidas das suas terras de 
origem ou por eles aqui inventadas, o samba, a 
umbigada, a capoeira, a cuíca, o berimbau e o 
candomblé (OLIVEIRA, 2002, p. 74).

No que pese a saudação religiosa estar diretamente 
ligada à representatividade étnica negra, por muitos 
anos esse direito de culto foi negado e cabe ressaltar os 
processos de apagamentos e silenciamentos que a litera-
tura enseja, mas a canção aflora. Pollak (1989) discorre 
acertadamente acerca desses pormenores. Para ele, há 
um processo de negociação de memórias que privilegia 
determinadas vozes capazes de forjar um concílio entre 
a memória coletiva e as individuais: 

uma memória coletiva subterrânea da 
sociedade civil dominada ou de grupos 
específicos, de uma memória coletiva 
organizada que resume a imagem que uma 
sociedade majoritária ou o Estado desejam 
passar e impor. Distinguir entre conjunturas 
favoráveis ou desfavoráveis às memorias 
marginalizadas é de saída reconhecer a que 
ponto o presente colore o passado (POLLAK, 
1989, p. 8).

Mãe Carmem Prisco (2015, p. sp) ressalta a necessidade 
de manter viva a religiosidade de matriz africana no 
Brasil e elenca as várias correntes que tem contribuído 
para o ajuntamento do povo preto:

Batuque – sediado no Rio Grande do Sul, se 
estendeu para países vizinhos como Uruguai 
e Argentina. É fruto de religiões dos povos da 
Costa da Guiné e da Nigéria, como as nações 
Jeje, Ijexá, Oyó, Cabinda e Nagô.

Candomblé – Do Calundu colonial da 
Bahia surgem os primeiros terreiros de 
candomblé e com eles a organização politico-
social-religiosa. Neste ponto, as irmandades 
não podem ser esquecidas. Elas têm como 
origem a mistura proveniente da cultura dos 
escravizados com o catolicismo. A mais antiga 
é a Irmandade da Boa Morte, que no terreiro 
da Casa Branca fundou os alicerces para que 
as demais casas de candomblé pudessem ser 
criadas e posteriormente, se espalharem pelo 
Brasil.
Cabula – é o nome pelo qual foi chamada, na 
Bahia, uma seita surgida no final do século 
XIX, com caráter secreto e fundo religioso. 
Além do cunho hermético, a seita mantinha 
forte influência da cultura afro-brasileira, 
sobretudo dos malês, bantos com sincretismo 
provocado pela difusão da Doutrina Espírita 
nos últimos anos do século XIX. A Cabula 
é classificada como candomblé de caboclo, 
considerada como precursora da Umbanda, 
persiste ainda como forma de culto nos 
estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais 
e Rio de Janeiro.
Culto aos Egungun – é uma das mais 
importantes instituições, tem por finalidade 
preservar e assegurar a continuidade do 
processo civilizatório africano no Brasil, é o 
culto aos ancestrais masculinos, originário 
de Oyo, capital do império Nagô, que foi 
implantado no Brasil no início do século XIX. 
O culto principal aos Egungun é praticado 
na Ilha de Itaparica no Estado da Bahia, mas 
existem casas em outros Estados.
Catimbó - Concebe-se como Catimbó-
Jurema, ou simplesmente Jurema, a religião 
que se utiliza de sessões de Catimbó na 
veneração da Jurema sagrada e dos Orixás. 
O Catimbó-Jurema é um culto híbrido, 
nascido dos contatos ocorridos entre as 
espiritualidades indígena, européia e africana, 
contatos esses que se deram em solo brasileiro, 
a partir do século XVI, com o advento da 
colonização.
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Umbanda – é uma religião brasileira que 
sincretiza vários elementos, inclusive de outras 
religiões como o catolicismo, o espiritismo, 
as religiões afro-brasileiras e a religiosidade 
indígena. A palavra umbanda deriva de 
m’banda, que em quimbundo (idioma banto) 
significa “sacerdote” ou “curandeiro”.
Quimbanda – é uma ramificação da 
umbanda desde a sua fundação pelo médium 
brasileiro Zélio Fernandino de Morais, já que 
o mesmo admitiu ter um exu como guia por 
ordens de seus guias. Assim como qualquer 
religião, dentro da quimbanda, existem várias 
linhas de desenvolvimento, mas o princípio 
de trabalhar respeitando as leis da Umbanda é 
fundamental, uma vez que estas entidades são 
comandadas pelas entidades da Umbanda, 
que é sua matriz.
Xambá - A Nação Xambá é uma religião 
afro-brasileira ativa em Olinda, Pernambuco. 
Alguns autores afirmam que este culto está 
praticamente extinto no país.
Omolocô – é um culto presente no Rio 
de Janeiro, mas veio pela Bahia e também 
é encontrado no Rio Grande do Sul,   é 
caracterizado por suas práticas rituais e de 
culto aos Orixás, Caboclos,   Pretos-velhos e 
demais Falangeiros de Orixás da Umbanda. O 
culto Omolocô é apontado por estudiosos do 
assunto e praticantes como um dos principais 
influenciadores da formação da Umbanda 
africanizada, ao lado do Candomblé de 
Caboclo, do Cabula e do próprio Candomblé. 
Teria surgido entre o povo africano 
Lunda-Quiôco.

A saudação presente na letra da canção de Sivuca atesta 
também para esse chamamento ao conhecimento dessa 
regiligosidade posta sempre à margem do texto. Por 
fim, a canção alude à história de negros escravizados no 
Brasil e faz menção não apenas ao elencado acima, mas 
nos versos “No sertão, mãe que me criou / Leite seu 
nunca ma serviu / Preta Bá foi que amamentou / Filho 
meu, filho do meu filho” (SIVUCA; PINHEIRO, s/n, 
1982) aponta para o trabalho realizado pelas mulheres 

negras grávidas ou recém-paridas que deviam substi-
tuir as mães biológicas porque estas não podiam ama-
mentar seus rebentos, fosse por não terem leite ou por 
não desejarem passar por desgaste físico. Além disso, 
versa também acerca da região seca onde esses negros 
viviam (o sertão), bem como o trabalho braçal para a 
construção de uma sociedade nessa determinada loca-
lidade, além da miscigenação entre os povos, visto que 
as negras eram abusadas sexualmente devido à sua 
atração física.

BREVES CONSIDERAÇÕES

Por todas as questões culturais, econômicas e sociais 
estabelecidas no Brasil desde muito tempo, o acesso 
do negro à informação sempre foi pouco ou ínfimo, 
excetuando-se aqueles que conseguiram extrapolar as 
barreiras impostas pela exclusão. O romance e a poe-
sia, local por direito das representações literárias, não 
chegavam, e por que não dizer não chegam, facilmente 
àqueles que não possuem poder aquisitivo suficiente 
para adquiri-las. Por mais facilidades que o mundo 
moderno nos proporcione, o livro, quer seja romance 
ou de poesia, ainda é um artefato caro.

A música começou a se configurar como instrumento 
capaz de disseminar representações históricas, cultu-
rais e sonoras identificadas com nossa herança étnica. 
Ela, pois, ocupou o local que o romance e o poema 
não conquistaram, dadas todas as questões que estão 
por trás da falta de leitura dos alunos, além de, nela, 
a figura do negro ser protagonista, senhor de si e de 
suas ações. Guardadas todas as suas proporções, foi a 
poesia musical que entrou pelas ruas, casas, bailes até 
chegar ao menino negro e nela ele teve a chance de se 
reconhecer como cidadão e não como o homem de 
segunda categoria visto em muitos romances e outros 
locais narrativos. 

É correto analisar a existência de uma narratividade 
que propicia a guarda da memória presente nessas can-
ções e como elas são significativas para a preservação 
ou mesmo construção de uma tradução. Assim, pen-
sar em construção de identidade, canção e literatura é 
adentrar em um universo plural de possibilidades reais 
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de discussão sobre questões sociais e culturais, desde as 
históricas, as religiosas, as comunitárias até a invenção 
de uma tradição, ou mesmo uma comunidade imagi-
nada que torna os negros pertencentes à mesma nação. 

Segundo Hobsbawn (1997), é pelo processo de cons-
trução de tradição, seja ela composta de fatos reais ou 
mesmo inventados, que o homem estabelece laços 
comuns, identifica-se com outro e alimenta o senti-
mento de pertença, de inclusão. Tal pertencimento pode 
ser visto a partir da construção de uma tradição inven-
tada, de regras aceitas e compartilhadas por um grupo, 
de sorte que se possa preservar valores culturais, sociais, 
filosóficos e religiosos. A canção, nesse aspecto, cumpre 
o papel de guardador de memória, cujo conteúdo pode 
ser acessado em qualquer momento e a qualquer tempo.
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O objetivo do presente artigo consiste em abordar dois aspectos que se manifestam 
na escritura da prosa-poética Catatau, do escritor Paulo Leminski, que são: a tea-
tralidade e a musicalidade. E, ao mesmo tempo, visa articular uma leitura interdis-
ciplinar com as contribuições da Psicanálise freudo-lacaniana sobre o problema da 
“identidade” a partir do discurso enunciado pela personagem Renatus Cartesius, 
duplo ficcional do filósofo francês René Descartes que, segundo a narrativa desta 
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VERBAL OPERETTA OF THE CARTESIAN DRAMA IN THE THEATER OF THE TROPICAL IMAGINATION

ABSTRACT
The objective of this article is to discuss two aspects that can be found in the poetic prose of Catatau, by Paulo Leminski, namely: 
theatricality and musicality. Also, it attempts to articulate an interdisciplinary reading with the contributions of the Freudian-Lacanian 
Psychoanalysis about the issue of identity, departing from the discourse of the character Renatus Cartesius, a fictional double of the 
French philosopher René Descartes who, according to the narrative of this literary fiction, would have come to Brazil during Maurice of 
Nassau’s government in the period of the “Dutch Invasions” in Pernambuco. 
Keywords: Literature. Psychoanalysis. Theater. Music. Identity. 

OPERETA VERBAL DEL DRAMA CARTESIANO EN EL TEATRO DE LA IMAGINACIÓN TROPICAL

RESUMEN
El objetivo del presente artículo consiste en abordar dos aspectos que se manifiestan en la escritura de la prosa-poética Catatau, del 
escritor Paulo Leminski, que son: la teatralidad y la musicalidad. Y, al mismo tiempo, pretende articular una lectura interdisciplinaria 
con las contribuciones del psicoanálisis freudo-lacaniana sobre el problema de la “identidad” a partir del discurso enunciado por el 
personaje Renatus Cartesius, doble ficcional del filósofo francés René Descartes que, según la narrativa de esta ficción literaria, habría 
venido a Brasil durante el gobierno de Mauricio de Nassau en el período de las “Invasiones Holandesas” en Pernambuco.
Palabras Claves: Literatura. Psicoanálisis. Teatro. Música. Identidad.
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“Desperta, sonhando: 
teatro na imaginação” 

(CATATAU)

Repensar o Brasil a partir do choque da cena inaugu-
ral quando da chegada do europeu no novo mundo é, 
seguramente, o motor fundamental que impulsiona o 
inusitado enredo do “romance-ideia”. Esse é o nervo 
axial de uma fábula ótica, cujo monólogo caudaloso 
expressa o inevitável drama do olhar em meio ao jogo 
das relações que envolvem processos de identificações 
entre o “eu” e o “outro”. Com efeito, ele se torna mais 
um questionamento quanto àquilo que na história da 
cultura e da vida intelectual brasileira tornou-se um 
leitmotiv sintomaticamente recorrente: a angústia em 
busca de uma definição da identidade nacional. 

Segundo Leminski, a intuição inicial para se lançar na 
elaboração do Catatau ocorreu-lhe ainda no ano de 
1966, na circunstância em que ele estava dando aulas 
de História do Brasil, falando sobre “as Invasões Holan-
desas e o intento de estabelecimento dos holandeses da 
Companhia das Índias Ocidentais em Pernambuco e 
adjacências” (LEMINSKI, 1989). Deste contexto histó-
rico e espacial surgiu-lhe, pois, “a hipótese-fantasia” da 
suposta vinda do filósofo René Descartes ao Brasil na 
condição de integrante da comitiva que acompanhava 
o conde Maurício de Nassau.

Não será exagero afirmar que, talvez, o aspecto mais 
imediatamente desconfortável ao leitor que se aventura 
nos descaminhos desse texto labiríntico é, justamente, 
o de enfrentar o aparente nonsense que predomina ao 
longo desse insólito fluxo textual. O leitor, tal como 
Cartesius, será tomado pelo mesmo estado de confu-
são que acomete a personagem e que se manifesta na 
própria literalidade figurada pelo texto. A personagem 
no desamparo da sua solidão questiona o que significa 
pensar nos trópicos:

E agora entre toupinambaoults, com quanto 
fico? Com qual cara vou ter que ficar? Amiúde 
a terra pulsa um coração; ou será o meu? De 
quem é esse arrepio que não para de passar? 
Que pensam os índices sobre tudo isso? 

Índio pensa? Gê é gente? Aqui há dez anos, 
Artyczewsky mo dirá. Ocorre-me o seu pensa 
ainda... E não pensando mais? Com aquelas 
tatuagens todas, pensa ainda? Homem escrito 
pensa? Esse pensamento, por exemplo, recuso, 
refuto, repilo, deserdo, rasuro, desisto. Índios 
comem gente. Pensamento aqui, é susto 
(LEMINSKI, 1989 p. 37-38).

Quais são as condições de possibilidade ao pensamento 
nos trópicos tupiniquins? Eis uma das indagações 
axiais que permeia o Catatau. À situação de desamparo 
em que se encontra Cartesius, a única esperança estaria 
em Artyczewsky, o suposto anfitrião que nunca chega. 
Afinal, reflete o personagem consigo mesmo, ele que 
está “aqui há dez anos, Artyczewsky mo dirá”. “Índio 
pensa? Gê é gente? E conclui sua reflexão afirmando 
“Índios comem gente. Pensamento aqui, é susto”.

Pensar e explicar o enigma desse parque de aberrações 
sonoro-visuais é o vão intento que se reflete explodindo 
o espelho da razão e do logos cartesiano, onde a ima-
gem, o som e o sentido das palavras engendram um 
estranho teatro maneirista, fazendo o personagem cair 
num ilusionismo solipsista, catatônico, em função da 
“ego-trip” verbal que o paralisa, submergindo na retó-
rica vazia do seu próprio discurso. 

Tal como no palco labiríntico de um teatro manei-
rista1, onde predomina uma poética engenhosa, cuja 
imaginário tem como repertório temático assuntos 
como o pavor, a loucura, o enigma, a morte, os enga-
nos e paixões desenfreadas, o espelho, as máscaras, o 
conflito entre parecer e ser, e o espaço cênico se exibe 
com uma ornamentação grotesca em que tempo e 
espaço são “transformados num labirinto de aconte-
cimentos” (HOCKE, 2011), a mesma estrutura se des-
cortina desde a abertura do livro em uma cena quase 
cinematográfica:

Ergo sum, aliás, Ego sum Renatus Cartesius, 
cá perdido, aqui presente, neste labirinto de 
enganos deleitáveis, – vejo o mar, vejo a baía 
e vejo as naus. Vejo mais [...] Do parque do 
príncipe, a lentes de luneta, CONTEMPLO 



94 | Carlos Cézar Mascarenhas de Souza

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | São Cristóvão (SE) | v. 4  | n. 1 | p. 87-102. | Jan. Mai./2018 |  https://seer.ufs.br/index.php/revec

A CONSIDERAR O CAIS, O MAR, AS 
NÚVENS, OS ENIGMAS E OS PRODÍGIOS 
DE BRASÍLIA. (LEMINSKI, 1989, p.13)

UM PALCO MANEIRISTA NO AMPHITHEATRUM 
CARTESIANUM DO CATATAU: O PENSAMENTO 
ENTRE A LETRA QUE SE ESCUTA E A MÚSICA 
QUE SE VÊ.

Roland Barthes, em sua aula inaugural da cadeira de 
Semiologia Literária no Colégio de França, discorreu 
agudamente acerca das armadilhas da linguagem, 
advertindo que “o poder (a libido dominandi) aí está, 
emboscado em todo e qualquer discurso, mesmo 
quando este parte de um lugar fora do poder”. Esta 
advertência tinha em vista desmistificar a inocência 
referida à tentação ingênua de imaginar a existência 
de neutralidade no uso de que se faz da linguagem, 
inclusive, no contexto estético das artes. Seria pre-
ciso indagar, dizia ele, “sob que condições e segundo 
que operações o discurso pode despojar-se de todo 
o desejo de agarrar”. E essa astuciosa pluralidade do 
poder que permeia proteicamente todas as formas dis-
cursivas dá-se pela própria condição estrutural, pois 
“esse objeto em que se inscreve o poder, desde a eter-
nidade humana, é: a linguagem – ou, para ser preciso, 
sua expressão obrigatória: a língua” (BARTHES, 1997, 
p. 10, 12). 

Então, como pensar a questão da liberdade, por exem-
plo, uma vez que nessa condição de assujeitamento 
para com a estrutura da linguagem o sujeito está sem-
pre de algum modo constrangido e, de algum modo, 
alienado? Para Barthes, a literatura seria um modo de 
agir na linguagem por meio da escritura no sentido de 
não se deixar contaminar pelo poder, este “parasita de 
um organismo trans-social, ligado à história inteira 
do homem”. De modo que a função da literatura para 
este autor comporta o ato de uma “trapaça salutar, 
essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a 
língua fora do poder, no esplendor de uma revolução 
permanente da linguagem” (BARTHES, idem, p. 12, 
16), graças ao trabalho no qual se joga com as palavras, 
fazendo da escritura uma forma de teatro. Vejamos 
como ele afirma isso:

O grafo complexo das pegadas de uma prática: 
a prática de escrever. Nela viso, essencialmente, 
o texto, isto é, o tecido dos significantes, que 
constitui a obra, porque o texto é o próprio 
aflorar da língua, e porque é no interior da 
língua que a língua é combatida, desviada: 
não pela mensagem de que ela é instrumento, 
mas pelo jogo de palavras de que ela é teatro 
[grifo nosso] (BARTHES, idem, p.17).

Essas observações de Barthes acerca do trabalho lite-
rário da escritura se efetuar como uma espécie de tea-
tro é de uma valor heurístico fundamental no tocante 
ao horizonte das articulações das nossas pesquisas, de 
onde parte o intuito da presente proposta de leitura. 
Trata-se de reconhecer nos trabalhos de deslocamento 
que a escritura exerce sobre a língua uma espécie de 
encenação, visto que, através da escritura, aponta Bar-
thes, “o saber reflete incessantemente sobre o saber, 
segundo um discurso que não é mais epistemológico 
mas dramático”. Com efeito, combater as ideologias que 
parasitam a potência vital de uma língua através dos 
discursos é tarefa inadiável do escritor, este que precisa 
ficar atento às tentações fetichistas dos estereótipos 
retóricos, pois “em cada signo dorme esse monstro”. 
(BARTHES, idem, p.15) 

E o Catatau é, precisamente, um monstro verbal movido 
por Occam, este personagem aparentemente invisível, 
mas que insidiosamente habita a pulsação latente da lin-
guagem catatauesca e que, segundo o autor, “é o próprio 
espírito do texto” (LEMINSKI, 1989). O poeta imagi-
nou que esse monstro sairia do Zoológico de Maurí-
cio de Nassau e seria “interiorizado no fluxo do texto”, 
promovendo todas as perturbações que manifestam na 
matéria verbal do tecido textual, transformando-o em 
“um parque de locuções, ditos, provérbios, idiomatis-
mos, frases-feitas”. Nele são incontáveis as aberrações 
linguísticas em que as palavras se deformam, copulam 
umas com as outras, resultando em um idioma singular 
repleto de neologismos, tais como no exemplo a seguir:

Olhego para ulmimbrividigo, quevedevo 
vendavândalo quebreca a obradobra, 
cobrabobásbaro. Nervervorosa, gotagotamorre. 
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A togomorre baboborel. Tantalicodecomida 
trabalhanse? Egoipsogo arcarrâncaras no 
espedrelho. (LEMINSKI, 1989, p.188)

A hipótese sobre a existência de uma teatralidade 
latente em maior ou menor grau nos textos que lemos 
de um modo geral, independentemente da sua especi-
ficidade enquanto literatura dramática, é muito bem 
apontada por José Sanchis Sinisterra em sua obra “Da 
literatura ao palco: dramaturgia de textos narrativos”. 
Vejamos o seu argumento:

Existem textos que, quando lemos, percebemos 
em seu discurso uma tamanha teatralidade 
que despertam em nós o desejo de vê-los num 
palco, como se latejasse neles uma estranha 
quadridimensionalidade. Sua leitura gera 
uma configuração espaciotemporal e as cenas 
teatrais começam a ser produzidas na mente, 
até o ponto de chegarem a se concretizar 
situações que caberiam perfeitamente num 
palco, que poderiam ser reescritas de acordo 
com as leis não escritas da teatralidade. 
(SINISTERRA, 2016, p.23)

Em Catatau, esse “Amphitheatrum Cartesianum” faz 
apelo à percepção do leitor, como se o próprio livro se 
comportasse ao modo de um palco onde o corpo da 
matéria verbal se transtorna acossada por um regime 
de constantes metamorfoses e desemboca num movi-
mento paradoxal de incessantes mascaramentos e des-
mascaramentos, tal como podemos ilustrar na seguinte 
passagem:

Vinde a mim, como a um oráculo: curiosos 
se danem. Pretenda. Calcino, congelo. Fixo, 
dissolvo. Digiro, distilo. Sublimo, preparo: dirijo 
catás alquímicos. Incinero, fermento. Multiplico, 
projeto. Converto, materializo. Longa data. 
Esmagadora maioria. Proponho um brinde: 
pym na zdrowy! E toca a catar canjica. Qual 
foi o movimento? Philosophica Poranduba, 
Amphitheatrum Cartesianum [grifo nosso]. 
Colossos loquestres, entre si, se celebram: 
candor de narcisos. (LEMINSKI, 1989, p.197)

No palco textual do Catatau a palavra é, sem dúvidas, 
a personagem central. A configuração do discurso se 
derrama da primeira à última página, soando como se 
fosse um único parágrafo, um monólogo verborrágico 
cujo pano de fundo é o acontecimento de um “espera”.  
Cartésius espera Artyczewski, e este nunca chega, salvo 
uma alusão delirante da sua possível chegada, quando 
nas últimas frases que encerra o livro, Cartésius, auxi-
liado por um telescópio, supostamente o enxerga vindo 
bêbado em sua direção. É evidente, neste caso, a inter-
textualidade semântica do enredo com a peça teatral 
Esperando Godot, do dramaturgo irlandês Samuel Bec-
kett. Tal como neste, predomina em Catatau a situação 
absurda e tragicômica de uma espera fracassada em 
que nada acontece. 

A “Dionisomancia” (LEMINSKI, 1989, p.201) da lin-
guagem luxuriante faz com que tudo no texto se mova 
ao sabor de um desmesurado gozo, cujo transborda-
mento se evidencia no transtorno discursivo da perso-
nagem, no qual soam os apelos que evocam a ideia do 
universo teatral. Vejamos alguns exemplos:

Dançarino mascarado, tranquilidade 
em movimento de um engenhoenigma, 
botacardada, imagenigma: cara é mapa de 
quê? De que mesmo? (LEMINSKI, 1989, p.73)
Não procurei evitar o inevitável: algo estar 
para ser, imediatamente, constatado. Averigue 
um teatro, um pouco de gestos, um reto de 
palavras Prevendo um sortilégio, um augúrio 
está previsto.... Persona ficta, fixa: dispersa-se 
por dentro, vejo aparências. (LEMINSKI, 
1989, p.93) 
Dai-me um trono no teatro, lhes monstro 
o que é ver: frapo-lhe o ucrâino a poder de 
fiapos bem faíscos, raciocídios, vias a espanto 
espento, e outras cartesiolatrias... (LEMINSKI, 
1989, p.163)
Desperta, sonhando: teatro na imaginação. 
(LEMINSKI, 1989, p.196)

O que se desperta sonhando a partir desse teatro da e 
na imaginação se dá mediante engenhosos apelos onde 
os motivos míticos se misturam na ambiência, como 
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dissemos acima, de um obscuro teatro maneirista, cuja 
configuração imaginária do espaço suscita na percep-
ção de Cartesius um espetáculo peculiar cheio de ver-
tigem e armadilhas para o seu olhar, que tenta em vão 
apreender e analisar o que se passa em volta:

Imprimindo prosseguimento à análise, um 
olhar sem pensamento, olhos vidrados, 
pupilas dilatadas, afunda no vidro, mergulha 
nessa água, pedra cercada de rodas: o mundo 
inchado, o olho cresce. O olho cheio sobe 
no ar, o globo dágua arrebentando, Narciso 
contempla narciso, no olho mesmo da água. 
Perdido em si, só para aí se dirige. Reflete e 
fica a vastidão, vidro de pé perante vidro, 
espelho ante espelho, nada a nada, ninguém 
olhando-se a vácuo. Esta lente me veda, me 
vela, me desvela, me venda, me revela. Ver é 
uma fábula – é para não ver que estou vendo 
[grifo nosso]. (LEMINSKI, 1989, p.p.16-17) 

Todavia, esse mesmo olhar não consegue se afirmar 
sem que se considere a presença imediata da íntima 
injunção da musicalidade emanada entre as palavras 
(melopeia). Através da escrita, as duas faces do signo 
verbal (significante e significado), a imagem gráfica, o 
som e o sentido vão tecendo uma teia verbi-voco-vi-
sual em que se pressente, esteticamente, a presença do 
canto da fala através da escrita. Daí Cartesius observar: 
“O labor de pensar onera e não me compensa: modulo 
as lentes, esta melodia ouço no olho, canto o entendi-
mento canção.” (CATATAU,1989, p.26). Eis, portanto, 
como no texto se manifesta o teatro do pensamento, 
entre a letra que se escuta e a música que se vê. Leitura 
como escuta de uma espécie de “opereta verbal” na exu-
berância caótica dos trópicos.

OPERETA VERBAL2 DE UMA PARÓDIA 
CARTESIANA

Como observamos acima, outro aspecto da escritura 
que participa da teatralidade da escrita em Catatau é a 
singular musicalidade que emana deslizando em meio 
aos jogos de sonoridades das palavras. Espécie de paró-
dia do texto filosófico de René Descartes O discurso do 

método, a acidez irônica desse canto paralelo sugere 
pensá-la como fosse uma “opereta verbal” em que a 
profusão luxuriante de inesperados efeitos incidem 
no tecido da sintaxe rompendo com a familiaridade 
sonora, como se fosse música de uma outra língua.

A dicção impulsionada pelo princípio dionisíaco (Deus 
grego do teatro e da música) nessa Opereta verbal pro-
move “dionissonâncias metamorferozes”, revelando um 
estranho teatro sonoro de melopeias, onomatopeias e 
mímicas verbais sob a pulsante incisão de incessantes 
golpes que, enfim, geram outras percepções e aberturas 
semânticas através dos movimentos da matéria textual. 
A título de ilustração do que enunciamos acima, será 
relevante citar aqui algumas passagens extraídas do 
livro:

Bobo é quem não canta, fala é só barulho [...] 
A voz da gente quase abafa o mudo mas a 
voz é do mundo, pensar bem e cantar para os 
outros verem (LEMINSKI, 1989, p.50)
Todos os que vivem estão contaminados, 
quem dança, perde o lugar, quem canta, a flor 
da fala! (LEMINSKI, 1989, p.53)
O que não vale a pena dizer canta-se 
(LEMINSKI, 1989, p.60)
Por mim passa a festa, num lapso: flautas, 
vinhos e risadas. Quem sabe pensar, é justo 
que canta mais bonito, mas às vezes o canto 
sai meio baixo, quem está muito longe – não 
ouve; a longe – existe o eco. (LEMINSKI, 
1989, p.61)
Quem canta, curte o que a fala tem de melhor 
(LEMINSKI, 1989, p.66)
O atax dos inimigos, os chox das coisas, estou 
com saúdealaúde de minha terra nataúde! 
(CATATAU, p.70)
Melodiapausa, menodiaplauso: palma, quem 
mora no palco vive de eco. (LEMINSKI, 1989, 
p.72)
Depois da festa, os pensamentos cantam. 
(LEMINSKI, 1989, p.73)
Este pensamento, o fim do mundo. O homem 
está olhando as coisas: o homem olha as 
coisas, HOMEM OLHA AS COISAS.  Estrada 
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não se dá com mapa, leva a canção na flauta, 
leva a flauta na palma da mão, leva tempo 
levando a vida em flatus vocis. (LEMINSKI, 
1989, p.76)
Ouço a música dentro da minha cabeça, gês 
gingando, rês pingando: o lixo da música, 
silêncio. Cai um som em cima do ronco; bater 
das coisas em coisas é música e é coisa. (p. 81)
A gema do ômega em botão, o ovo em flor, 
o olho novo rebentando, a cauda tão sensível 
que dão cordas de rebeca! Timbra em retinir, 
felízofo! (LEMINSKI, 1989, p.126)
Orça e apairece com alguns senures: estar 
de alhaço efetivamente esfacela...Para dó, 
qualquer sol bemol é quinta diminuta! 
(LEMINSKI, 1989, p.146)

Além dos acima citados, muitos outros exemplos pode-
riam ser colhidos para ilustrar o quanto no gesto dessa 
escritura poética de Leminski há todo um procedi-
mento que põe em jogo os movimentos do significante 
encenando um cruzamento sinestésico entre os senti-
dos do olhar e da audição. O trabalho criador implicado 
nesta poiesis tem na imagem acústica do signo verbal, 
tal como conceituou Saussure, uma matéria de altís-
sima relevância. De modo que, a presença da música no 
fluxo discursivo do texto não se dá apenas no sentido 
de uma mera alusão temática mas, sobretudo, na pró-
pria face literal da palavra como parte essencial de uma 
invenção sensivelmente atenta aos efeitos dos signifi-
cantes no trabalho da escritura. Por isso, a observação 
que advém pela voz da personagem:

Uma orelha pinica uma palavrinha aqui, 
outra alinhava numa daquilá daquelas, aqueli-
oquelalá! Ioiô de loló, no bozó da mamã: pega 
aqui pelo ganzê, direitinho zuiderzê. Aquilo 
ali, meus aquéns! Como assim? Assim como 
sói e soa. Um acolá muito afim de chegar, 
Teatriculus mentis. (LEMINSKI, 1989, p.131) 

Nesse “Anphiteatrum Cartesianum” torna-se perti-
nente uma ponte com as observações de Jacques Lacan 
quanto à necessidade de uma operação de leitura refe-
rida ao exercício da escuta do significante. Pois, como 

não notar sob a máscara absurda do discurso enun-
ciado na citação acima, que há, praticamente, uma 
recomendação de como fazer essa escuta aí onde “uma 
orelha pinica uma palavrinha aqui, outra alinhava 
numa daquilá daquelas, aqueli-oquelalá”, em que o jogo 
de sonoridades entre as palavras  vai abrindo sulcos 
e redes “no bozó da mamã”, a língua materna, “assim 
como sói e soa”, a imagem acústica do signo verbal, o 
significante, no que resulta em uma abertura de outras 
vias à percepção de “um acolá afim de chegar, Teatricu-
lus mentis”?

Sendo assim, propomos agora passarmos a uma lei-
tura-escuta do Catatau na perspectiva de um “teatro 
psicanalítico”. É deste prisma que doravante iremos 
situar a questão do sujeito em meio à problemática da 
“identidade”.

O THEATRON3 PSICANALÍTICO E A 
“LACANÇADA DA PERCEPÇÃO” NO CATATAU

Em meio à algaravia dionisíaca do emaranhado tex-
tual, eis que surge a surpresa de um curioso achado na 
seguinte passagem:

Isso é tudo – apararências são da lacançada da 
percepção [grifo nosso], maneirismo cólume 
a toda casta de erros, o vazio, o mundo, o eu – 
e os outros. (LEMINSKI, 1989, p.188)

Digno de se notar é que em meio a esse engenhoso 
enunciado, sutilmente, se condensa de um só golpe 
uma espécie de síntese do pensamento lacaniano acerca 
do drama do “eu” e os desafios dos processos de subjeti-
vação. Desde que se entreveja, em meio à copulação das 
letras através dos neologismos acima, a expressão da 
seguinte operação: uma percepção lançada à maneira 
de Lacan4 (= “lacançada da percepção”), que consiste 
em aparar as aparências (= “apararências”), mediante 
um “maneirismo cólume” (= maneirismo que ao alte-
rar a palavra subtraindo o seu prefixo “in”, resulta que 
o significante não é mais incólume, quer dizer, livre de 
dano ou perigo), e os discurso fica sujeito “a toda casta 
de erros”, mediante os quais o “eu” se depara com “o 
vazio, o mundo, o eu – e os outros”. 
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Na passagem acima, há uma descrição poética do modo 
como Freud observou certos fenômenos em que se evi-
denciam a incidência do funcionamento inconsciente no 
plano da linguagem mediante as falhas, “toda essa casta 
de erros” que aparecem sob a forma de atos falhos, chis-
tes, e até mesmo no sonho. Freud vai procurar o incons-
ciente, este lugar onde outra coisa deseja se realizar. Daí 
o sentido referente à emergência da “Outra cena” que se 
descortina dando luz ao theatron psicanalítico. E isso se 
dá, precisamente, tal como o poeta nos faz notar no vazio 
evocado na incompletude da palavra “cólume”. Aí, este 
significante manca, carregando literalmente a lacuna 
referida à perda que marca paradoxalmente a presença 
de uma ausência de algo (o prefixo “in”), retirando qual-
quer pretensão discursiva de ficar incólume às interpe-
lações inesperadas do Inconsciente, isto é, daquilo que 
insta do real rachando a superfície discursiva, criando 
um furo na palavra que faz a fala do sujeito tropeçar, no 
apelo de se revelar à revelia dos interditos que ordenam e 
favorecem a ilusão de controle exercida pela consciência. 

Então, como seria pensar o problema da identidade e o 
drama do “eu” cartesiano segundo perspectiva de um 
teatro psicanalítico? De que se trata nesse theatron a 
partir do qual emerge a tal “Outra cena”?

Importa sublinhar, tendo em vista a natureza da nossa 
leitura, que o vocábulo “teatro”, proveniente do grego 
Theatron, significa o “lugar de onde se vê”, e comporta 
ainda o sentido da revelação do olhar de quem vê, ou 
seja, a perspectiva e o ponto de vista do sujeito vidente, 
traduzindo-se pela maneira de enxergar e interpretar as 
coisas. De modo que, falar de um “theatron psicanalí-
tico” significa está atento à emergência do que se vê do 
que se ouve, para além dos interditos que mascaram o 
ordenamento discursivo nas falas dos sujeitos. 

Do dispositivo da escuta é que acontece o advento de 
uma encenação paradoxal, em que a personagem eva-
nescente do sujeito do inconsciente surge mediante as 
máscaras discursivas do “eu”, tropeçando e se embara-
lhando na linguagem em decorrência da ação da fala. 

Lacan formula seu célebre aforismo de que “o incons-
ciente é estruturado como se fosse a linguagem”5 

(LACAN, 2008, p.27), dando seguimento às constata-
ções freudianas desses fenômenos, para dizer que a ins-
tância do sujeito inconsciente mediante a ação da fala é 
o que dá ensejo ao palco desse teatro psicanalítico onde 
se assiste ao drama do “eu” em meio ao jogo das afe-
tações a que está sujeito na condição de animal meta-
fórico, simbolicamente marcado pela própria estrutura 
da língua. Em Catatau tudo a que se assiste é, exata-
mente, o drama do “eu” cartesiano, sucumbindo e per-
dendo-se diante do que afeta a sua percepção, fazendo 
desmoronar a lógica da razão cujo ideal reside na busca 
de uma certeza suposta nas ideias claras e distintas do 
seu pensamento. Vejamos alguns momentos:

Nenhuma sombra de dúvida se retrata 
no ponto em branco de meu mirablilis 
fundamentum que não seja indício da 
irrupção de novas realidades. Que signos 
abriram as cortinas que separavam meus 
métodos das tentações dos deuses dessas 
paragens? (LEMINSKI, 1989, p.36)
Estou sujeito a isso. Solus ego natus in Europa, 
modus ergo renatus in Brasília. Difícil dizer 
o que mais custa ou dura, o mesmo digo eu: 
movimento signo do vazio. Universi cursus, 
discursos contraversiae – nuliversi percursos. 
Versus excursos, unicursus adversus 
concursus vultus. Relata reffero, diferencias 
confero. Complexus in sensu, consensus 
reflexus, fluxus. Subspecie aeternitatis, in 
spatio aenigmatum. (LEMINSKI, 1989, p.41)

A “irrupção de novas realidades” não cabem na apare-
lhagem das categorias e do método cartesiano. Desse 
acontecimento traumático que irá deixá-lo atormen-
tado ante o choque narcísico diante daquilo que lhe soa 
como pura diferença, transtornando a lógica dos seus 
fundamentos. Um estado de perplexidade que faz lem-
brar o que Michel Foucault falando a respeito do pensa-
mento de Deleuze em “Theatrum Philosoficum”, situa a 
título de uma espécie paradoxal de catatonia, quando “a 
catatonia representa o teatro do pensamento, uma vez 
que o paradoxo transformou por completo o quadro da 
representação” (FOUCAULT, 1987). Situação em que 
“nunca se acaba de pasmar bastante, novo pânico põe 
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fora a ação do pensamento”. Por isso, Cartesius excla-
mar: “Estarrecer de meu estar e ser, apaga o fogo do 
eu!” (LEMINSKI, 1989, p. 17, 44)

Só que agora cabe chamar a atenção para um detalhe 
de suma relevância: apesar de termos como pretexto a 
possibilidade de vermos o drama da lógica do pensa-
mento cartesiano sob a pele da personagem Cartesius, 
é preciso não cairmos no equívoco de empreender 
uma leitura meramente psicológica. Torna-se funda-
mental observar que, do ângulo do theatron freudo-
-lacaniano,a personagem principal é o próprio texto. 
Quer dizer, o drama do “eu” de Cartesius, é apenas 
o pretexto figural para se pôr no palco do texto o 
próprio drama da escritura que, literalmente, encena 
um teatro de palavras alterando, inclusive, a identi-
dade da própria língua portuguesa brasileira. E isso 
é, também, nada mais nada menos que uma brilhante 
imagem que alusão ao trauma constitutivo do sujeito 
que sofre a violência simbólica em que se vê invadido 
por essa alteridade radical que é a linguagem.  Lacan 
esclarece que é mesmo “dessa intrusão alienante da 
qual a noção de sintoma em análise toma sentido 
emergente: o sentido do significante que conota a 
relação do sujeito com o significante” (LACAN, 1992, 
p.198). E isso remete à ideia da própria castração, na 
medida que a cesura promovida pela ordem simbólica 
opera um corte na ligação imaginariamente incestuosa 
do animal humano com a natureza. É em função desse 
corte que separa o real do imaginário que sujeito tor-
na-se marcado pelo significante, quer dizer, um animal 
metafórico e desnaturado. 

Por isso que sondar psicanaliticamente um texto como 
Catatau nos leva, de imediato, à observação de Lacan 
sobre a “função do escrito”, quando ele adverte que, 
neste caso, “trata-se de saber o quê, num discurso, se 
produz como efeito da escrita” (LACAN, 1985). No que 
concerne à escrita, o que se tem diante dos olhos nem 
sempre se vê pelo viés de uma suposta espontaneidade. 
Para tanto, será preciso ficar atento no sentido de escu-
tar os movimentos da linguagem no tocante à estrutura 
referida ao advento do significante.6 Para Lacan, um 
escrito soa como se fosse fala, onde a primazia do sig-
nificante sobre o significado faz-se fundamental. 

Lacan subverte o famoso cogito cartesiano do “penso, 
logo existo”, denunciando o logro “no centro dessa 
miragem que torna o homem moderno tão seguro de 
ser ele mesmo” (LACAN, 1992, p.248), supondo existir 
uma identidade correspondente à imagem da suposta 
unidade do próprio pensamento. Mas, acontece que a 
novidade freudiana descortina uma “Outra cena”, esta 
que retorna sempre mascarada interpelando e trans-
tornando a identidade costumeira do “eu”, evocando a 
memória do que não cessa de se repetir nos equívocos 
e lapsos discursivos, e que advém como ecos da inser-
ção traumática no sujeito na linguagem. Daí, Lacan for-
mulará a subversão do cogito cartesiano enunciando a 
questão do descentramento do sujeito dividido em fun-
ção do inconsciente nos seguintes termos: “penso onde 
não existo, portanto existo onde não penso” (LACAN, 
1992, p.248). Eis o ponto onde se situa a esquize ou divi-
são do sujeito de onde advém inesperadamente o real, 
“o que retorna sempre ao mesmo lugar – a esse lugar 
onde o sujeito, na medida em que ele cogita, onde a res 
cogitans, não o encontra” (LACAN, 2008, p.55).

A crise de identidade “vivida” por Cartesius, sinaliza 
sobre a necessidade de se esvaziar o lixo do imaginá-
rio do seu “Teatriculus mentis”. Porém, para se livrar 
dos impasses em que o “eu” se torna cativo de certas 
fascinações imaginárias, será necessário alguns des-
dobramentos do Eu ideal ao Ideal do Eu, ou seja, uma 
travessia entre o imaginário e o simbólico, para que o 
sujeito se descole de certas fixações imaginárias em que 
o sujeito estaria mais na posição de um objeto.  Não 
por acaso, Cartesius a certa altura indaga “Doutor, se 
sois sutil deveras, espelhite tem cura, quando aguda?” 
(LEMINSKI, 1989, p.186) 

O sujeito psicanalítico, segundo Lacan, é aquele que se 
constitui a partir da sua relação com o discurso do Outro, 
de onde surge como efeito das articulações entre os signi-
ficantes. Pois, dizia ele, “esta exterioridade do simbólico 
em relação ao homem é a própria noção de inconsciente” 
(LACAN, 1992, p.199). Nesse sentido, a função escuta 
no campo psicanalítico se apresenta como plataforma 
crucial a partir da qual se consiga situar as posições que 
o sujeito ocupa nos movimentos de busca em relação aos 
objetos para os quais endereça o seu desejo. 
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Quanto ao problema da identidade, no livro Fantasia de 
Brasil, o psicanalista Octavio Souza refere que:

O emprego do termo “identidade” em 
um trabalho orientado por uma visada 
psicanalítica exige alguns comentários. 
Sugere, a expressão, quando aplicada a seres 
humanos, uma ideia de unidade e estabilidade 
que é conflitante com o descentramento 
que a descoberta do inconsciente introduz 
na consciência de si. Quer consideremos 
a identidade como sentimento íntimo de 
unidade consigo mesmo, quer a consideremos 
como um conjunto predicativo estável 
atribuído ao sujeito, ela é sempre referida a 
conteúdos disponíveis para a consciência, 
implicando, portanto, uma relação de 
desconhecimento e alienação face ao 
inconsciente, determinante último da vida 
psíquica de cada um. (SOUZA, 1994, p.17)

No campo social da experiência humana os desdobra-
mentos implicados no âmbito das interações com o 
“outro” comporta sempre a possibilidade de um “eu” 
alienar-se, em função das capturas imaginárias nos 
processos de identificação com a imagem recebida atra-
vés do “outro”. Cito alguns exemplos que ilustram esse 
acontecimento mimético em que a identidade da per-
sonagem sofre alterações pelo impacto imaginário das 
influências e das misturas nos jogos de identificações:

Sinto em mim as forças e formas deste mundo, 
crescem-me hastes sobre os olhos, o pelo se 
multiplica, garras ganham a ponta dos dedos, 
dentes enchem-me a boca, tenho assomos de 
fera, renato fui. Se papai me visse agora, se mamãe 
olhar para cá! Ao rei dos animais convém que 
animal seja. (LEMINSKI, 1989, p.36-37)
Agora sei: agora sim... O sol leva em círculo 
a sombra do aí e eu sou...Renatus Cartesius, 
ah, Articzewski, Cartesiewski, esperado e 
coberto! (LEMINSKI, 1989, p.39)
A crise cruza um signo. Mxcxitl! In hoc signo 
– Occam, mero inspírito, puro explícito, 
espião. (LEMINSKI, 1989, p. 43)

A violência logofágica do Outro invisível, personifi-
cado por Occam, promove efeitos de perturbação que 
se manifestam no aspecto delirante do discurso de Car-
tesius, que é explicitamente deglutido, engolido pela 
voracidade do monstruoso Outro, Occam. Esta enti-
dade semiótica, personifica o próprio inconsciente tex-
tual, pelo qual se poderia tranquilamente efetuar aqui 
certa correspondência com a lalangue (alíngua) que, 
segundo Lacan, insta como apelo de uma incompreen-
sível voz. Por isso que:

A bateria significante d’alíngua só fornece 
a cifra do sentido. Cada palavra adquire, 
segundo o contexto, uma gama enorme, 
disparatada, de sentido, sentido cuja 
heteróclise é frequentemente atestada no 
dicionário. (LACAN, 1993, p.24)

É “d’alíngua” que o “eu” falante recebe as provocações 
advindas da “pulsão invocante”, uma espécie de voz que 
insta do inconsciente. Cartesius refere em vários momen-
tos em que se vê sujeito a essa voz incompreensível, voz 
bizarra (alíngua) que lhe vem do Outro, voz cortante que 
golpeia o seu pensamento que se expressa aos pedaços 
através de um discurso profusamente fragmentado:

Já dissequei muito: a lâmina cortou onde a 
cabeça devia entender, dividi em miúdos para 
me dar por satisfeito. (LEMINSKI, 1989, p.27)
Desde que pus a navalha na cara, não sei o que 
dizer ao espelho (LEMINSKI, 1989, p.75)
Minha cara, eclipse de um espelho em crise. 
(LEMINSKI, 1989, p.79)
Minha substância sofre um acidente, diante 
de mim. Falo como se tivesse uma faca 
no pescoço, digo que seja e não chega. 
(LEMINSKI, 1989, p.83)
Palavras entrecortadas por rompantes saídos 
da casa das máquinas dos eixos do eu” 
(LEMINSKI, 1989, p.125).   
“Miscelâmina: Renatus Esquartejado.” 
(LEMINSKI, 1989, p.197). 

Metáforas, portanto, dos cortes efetuados pelos golpes 
teatrais de uma escrita que exprime esse doloroso e 
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necessário desdobramento do “eu” perante às invoca-
ções da alíngua, cujas provocações e injunções incidem 
eclipsando e desfalecendo o ordenamento discursivo 
do sujeito. É da alíngua que o sujeito é chamado por 
toda uma turba falante, labirinto de vozes balbucian-
tes, embaralhado nos ecos de confusas falas, donde o 
sintoma resta como uma espécie de fala amordaçada 
que tenta sinalizar a insistência do trauma em se fazer 
lembrar. Occam, a alíngua transtornando a identidade 
de Cartesius. Vejamos: 

Occam vultus, Occam, o bruxo. Occam torceu 
a sinalização. Occam disfarçou as peripécias. 
Aonde vai com tanta pressa? Vou a toda Pérsia, 
vai depressa. Occam vê o óbvio. Deixa o óbvio 
ali. Pensa uma oração e o óbvio desaparece. 
Occam não pensa nada, se nadifica e falta. 
A análise começa em casa, palavra [grifo 
nosso]. Para limpar as lágrimas, uma lápide. 
(LEMINSKI, 1989, p.20)

A partir da citação acima é possível situar o “eu” nessa 
na encruzilhada em que tenta se situar simbolicamente 
diante da confusão entre o real e o imaginário, precisa-
mente, onde “Occam torceu a sinalização” e “disfarçou 
as peripécias”, “não pensa nada, se nadifica e falta”. Eis o 
instante em que o “eu” se vê perturbado e uma certa fis-
sura aparece na ordem se sua relação com o outro. Mais 
uma vez aí, diria Lacan no seminário sobre as psicoses, 
“trata-se de alguma coisa que tem essencialmente rela-
ção com as origens do eu, com o que é para o sujeito a 
elipse de seu ser, com essa imagem em que ele se reflete 
sob o nome de eu.” (CATATAU, 1988, p.238). Momento 
crucial da queda do “eu” identificado a essa dimensão 
monstruosa do Outro imaginário. Momento de morte, 
cuja perda demanda ao sujeito implicar-se em um traba-
lho de luto, e este só se processa devidamente pela sim-
bolização da falta através da palavra. Por isso, tal como 
diz o texto, só resta ao “eu” se recorrer à linguagem, este 
lugar onde “a análise começa em casa, palavra. Para lim-
par as lágrimas, uma lápide”. Vejamos mais um exemplo 
em que a escrita encena essa morte do Outro imaginário:

Linhas Gerais. Conquista do espaço através da 
mensagem: o vazio como veículo. Egomancia. 

Cartésiomancia. O outro é o m’ eu ausente. 
Ser, sim, mas eis: EU, só que senão [...] Por 
exagero de ser, uma sombra, tornar a. [...] 
Deixa todo mundo pensando haverem dois 
autores, atuando aqui mas ali atuando. Um 
tanto ou quando muito? O cartesista. O 
occamista. Fica fula e gaba: chia e, depois, 
se micha. Matracalhadores! A essas altura, o 
Outro está podre. (LEMINSKI, 1989, p.202)

De modo que, como dizíamos mais acima, na perspectiva 
do theatron psicanalítico, para além do drama do “eu” 
cartesiano representado pela voz Cartesius, é importante 
entrevê na teatralidade da escritura se revelar, também, 
aquilo que surge como sujeito inconsciente do próprio 
escriba Leminski emergindo nessa “Outra cena” onde “a 
cabeça se perde em leminscatas instantâneas”? [grifo 
nosso]. Pois, é justamente naquele momento em frente 
ao vazio da página em que o escritor escuta o parado-
xal barulho do silêncio interpelando-o como uma das 
emanações da alíngua. Disso que resulta para ele se 
perguntar “persignar-se com que signo?”. Pois a escrita, 
enquanto sintoma é como um nó que sempre se refaz, e 
a imagem do lendário nó górdio por várias vezes é citada 
ao longo do texto como metáfora alegórica dessa escri-
tura que funciona como se fosse “o real, torcicolo de uma 
alegórdia”. (LEMINSKI, 1989, p. 60, 61, 71). 

Analisando o que se passa entre as letras desse neolo-
gismo, é possível entrevê na conjunção da copula entre 
os dois vocábulos “alegoria” + “górdi( )”, o “o” ausente 
na palavra “górdio”, fazendo buraco na linguagem evo-
cando a falta que a letra “a” vem substituir. Eis que nessa 
operação de leitura entra em cena o famoso objeto “a”7, 
a letra que cai como resto e retorna como se fosse o 
“outro” na lógica metonímica do desejo.

Com efeito, psicanaliticamente, ler é escutar o texto, 
perscrutar a “letra” ali onde ela é um significante recal-
cado que retorna como sintoma, nervo de emergência 
desses ritornelos nos palavrórios da alíngua, efeito dos 
restos do que se quer dizer com a palavra. 

O peso da imagem que cativa o sujeito repousa na iden-
tificação primitiva com o Outro imaginário, de quem 
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recebe sua imagem já despedaçada, de quem é preciso 
se descolar para não sucumbir ao sabor dos seus capri-
chos. É por isso que a função da escrita, tal como nos 
ensina o texto, está no golpe do corte efetuado com a 
palavra precisa no ato da nomeação bem dita. Momento 
bastante difícil, e que nem sempre o “eu” do sujeito está 
à altura desse acontecimento:

Estados estacionários, já olhei de todos os ângu-
los e o centro congrega-se num enigma. Já me 
reduzi ao que digo e não me significo. Desco-
nhece a ti mesmo, estranhai-vos: não conheço 
essa passagem. (LEMINSKI, 1989, p. 92)

Vê-se aí a subversão da máxima enunciada pelo man-
damento socrático: “Conhece-te a ti mesmo”, pois o 
desafio ao sujeito no trânsito dessa estranha passagem 
que ele não conhece, o desfiladeiro dos significantes, 
não se dá sem que haja momentos de hesitações e 
impasses. Se, como repetiu Lacan por diversas vezes, o 
que caracteriza o animal humano é o fato dele habitar 
a linguagem, é aí onde reside o ethos desse animal d(h)
oméstico em que a linguagem é o próprio laço pelo qual 
se conjuga o liame do pacto social entre os seres huma-
nos entre si. 

Portanto, no palco do teatro psicanalítico é onde se des-
dobra o drama em que o famoso “eu” precisa aprender a 
se despedir de certas miragens que o parasitam em este-
reotipias identitárias que, em geral, obstruem o que está 
em jogo: o parto do sujeito através da linguagem. Não 
por outro motivo, Lacan adverte nalgum lugar “a psi-
canálise é uma chance, uma chance de voltar a partir”. 
(LACAN, 2006, p.86) Partida, portanto, de um sujeito 
doravante dividido, no qual habita a insólita presença 
de um “outro” que lhe é, paradoxalmente, ao mesmo 
tempo estranho e familiar, Unheimlich8 como disse 
Freud, e que não cessa de repetir o apelo por alguma 
hospitalidade, à espera de um reconhecimento. Nos 
momentos em que se manifesta na Outra cena do Thea-
tron psicanalítico, ele advém pelas frestas da fala com 
sua chegada evanescente: o sujeito do inconsciente. 
Não por acaso, na contracapa da edição do Catatau 
com que estamos aqui trabalhando, existe um retrato 
em preto e branco de Leminski com a metade do rosto 

sombreada e, na outra metade iluminada, a expressão 
fulminante de um olhar que se dirige ao leitor imagi-
nário e, logo abaixo, a citação da seguinte frase extraída 
do próprio Catatau:

Ora, onde é que nós estamos que já não reconhecemos 
os desconhecidos? (LEMINSKI, 1989, p.105)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A oportunidade de voltar ao Catatau através deste 
artigo, onze anos após a minha defesa de doutorado que 
teve como objeto de estudo esta obra, leva-me a escu-
tar novamente, sobretudo no contexto dos dias atuais, 
uma das frases que advém desse texto me interpelando: 
“Até quando vai durar o eco desse golpe?” (LEMINSKI, 
1989, p.183)

Leminski escreveu Catatau em um período bastante 
turbulento da história brasileira, período da ditadura 
militar, após o golpe de 1964. De 1966 a 1975, passou 
nove anos para engendrar essa obra que até então, afora 
os entusiastas que apreciam sua literatura, é pouco 
conhecida.

Da minha parte, prefiro entende-la como uma das 
metáforas mais perspicazes e agudas acerca do que tem 
sido o Brasil. A própria aparência monstruosa do texto, 
cuja narrativa vem marcada pelas descontinuidades 
em franco estado de decomposição, como ele mesmo 
confessou, tenta espelhar o “o fiel retrato, em termos 
de realismo, do estado de espírito do colonizado, um 
homem fragmentado, desconexo, perplexo, atônito: 
alienado”. (LEMINSKI, 1989, pósfácio).

Enquanto escrevo, fico impressionado com a atuali-
dade visionária do Catatau a respeito do Brasil. Embora 
se saiba das débeis condições relativas à frágil demo-
cracia brasileira, o fato é que, a despeito das inúmeras 
precariedades, houve um breve período em que o país 
conquistou um enorme respeito no cenário internacio-
nal, devido às conquistas e pelos sinais de avanço em 
vários setores em que se observou certo desenvolvi-
mento por uma forma de governo que incluía em sua 
agenda a maioria da população brasileira. Todavia, isso 
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durou pouco mais de uma década, e o país sofre um 
golpe institucional parlamentar, ornado pela retórica 
de aparente legitimidade e legalidade do poder judiciá-
rio, reforçado ainda pelos incessantes bombardeios da 
narrativa midiática hegemônica. Tempos de neocoloni-
zação da América Latina. Os interesses internacionais 
e, sobretudo, dos Estados Unidos, articulam medidas 
estratégicas de uma nova geopolítica perante a recon-
figuração do poder, que tenta reeditar a ideologia do 
pensamento único da globalização neoliberal no pla-
neta. Os rebatimentos dessas mobilizações em função 
das exigências imperativas impostas pela lógica do 
capital financeiro, recaem violentamente sobre certos 
países que se tornam alvos do apetite voraz das grandes 
corporações, que defendem a supremacia do mercado 
minando e destituindo a soberania e a governabilidade 
dos Estados nos países menos desenvolvidos. Resul-
tado desse contexto “globalitarista”, para usar aqui um 
termo forjado pelo profº Milton Santos (2003), é que 
hoje estamos em um país em que o maior presidente 
das últimas décadas encontra-se na insólita condição 
de preso político de forças estrangeiras no próprio ter-
ritório nacional. A débil democracia brasileira desde o 
golpe de 2016, só tem se deparado com medidas drásti-
cas que atuam contra os interesses do país, promovendo 
desmantelamentos em setores estruturais como Educa-
ção e Saúde além de promover desmontamentos e suca-
teametos das principais empresas nacionais, tendo em 
vista o furor da privatização dos bens e do patrimônio 
público, gerando um panorama a cada dia mais caótico 
e a população impotente subjugada pelos interesses que 
não estão necessariamente a favor do país. 

A literatura é uma forma de exercitar o conhecimento 
crítico. E isso é o que me faz pensar com certo espanto 
a semelhança que se denota entre fisionomia de um país 
como o Brasil e a imagem monstruosa de um texto como 
Catatau.  Assustadora é a atualidade de uma reflexão 
poética incidindo nas bases das condições a partir das 
quais talvez se explique, de algum modo, o destino que 
se reservou a um povo e lugar que, como bem lembrou o 
psicanalista Octavio Souza (SOUZA, 1994, p.87).

Catatau é uma obra que desmascara alguns engodos 
que ainda subsistem morbidamente, sobretudo, quanto 

ao narcisismo monstruoso que só sobrevive às custa de 
uma negação sempre desmentida quanto às reais con-
dições de indigência civilizatória que se manifesta em 
inumeráveis sintomas no cotidiano brasileiro. No côm-
puto final do projeto colonial, arremata Cartesius:

Terras vindas, terras vistas, terras vencidas, 
– o fracasso das concussões abalou com a 
bancarrota das contas a pagar a dilapidação da 
praça de rapinas ficais: um turbante verdouro 
manchado de sangue. (LEMINSKI, 1989, p.76)

E a situação do leitor perante esse texto?  Enfrentar esse 
estranho teatro linguístico, no qual as palavras protago-
nizam o papel principal e as possibilidade de sentidos 
surgem como efeitos de uma teatralidade na escrita, 
requer certa prudência.  Por isso, o próprio Leminski 
recomenda certo cuidado, pois “os interpretes de fábu-
las costumam comer frutas podres, iguarias frias, maté-
rias em adiantado estado de solução: o afobado como 
cru.” (LEMINSKI, 1989, p.41). 

Falando ainda da relação entre de música e identidade, 
ocorre-nos citar aqui a letra da canção “Verdura”, de 
Leminski em parceria com Caetano Veloso:

De repente me lembro do verde
A cor verde é a mais verde que existe
A cor mais alegre, a cor mais triste
Do verde que vestes, do verde que vestiste
No dia em que te vi, no dia em que me viste
De repente vendi meus filhos pra uma família 
americana
Eles têm carro, eles têm grana, eles têm carro 
e a grama é bacana
Só assim eles podem voltar e pegar um sol em 
Copacabana

No tom da lírica canção emerge, novamente, a temática 
do que significa ser e estar no Brasil. Aí, poeta sinaliza 
sob a aparente alegria do deslumbre discursivo pelo qual 
reflete sua admiração pelas insígnias e objetos perten-
centes à imagem idealizada do estrangeiro, uma espécie 
de ácida ironia que, sub-repticiamente, denuncia mais 
uma vez a tragicômica posição do indivíduo brasileiro, 
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miseravelmente cativo sob a miragem daquilo que atri-
bui ao outro. O significante “verdura”, pode ser inter-
pretado como esse substantivo feminino referente à cor 
das vestes de alguém, que retorna à memória do “eu” 
poético na voz do poema, para quem diz ser “a cor mais 
alegre”, e também “a cor mais triste”, fruto de um acon-
tecimento em que se deu numa troca de olhares, diz a 
voz, “no dia em que te vi, no dia em que me viste”. Toda-
via, parece que é nesse “de repente vendi meus filhos 
pra uma família americana...” e das razões elencadas 
para justificar a súbita decisão, que parece se revelar o 
verde de uma certa verdade que soa, no entanto, bas-
tante dura. E, em que consiste a verdade dessa tal “ver-
dura” que dá título ao poema na canção? Não estaria na 
inconsequência do ato pelo qual se põe à venda os pró-
prios filhos, além da trágica relação com o seu lugar ao 
qual reserva a mera destinação de ser apenas um lugar 
de gozo efêmero consignado ao exotismo figurado pela 
paisagem sob o sol de Copacabana? Enquanto perdurar 
no imaginário da elite10 subserviente e simbolicamente 
indigente apenas os equívocos, frutos das deformações 
do que se admira no espelho ideal do olhar estran-
geiro, equívocos estes que alimentam, por sua vez, os 
ideais identitários de uma classe média em sua respec-
tiva miséria subjetiva, difícil será esperar algo além da 
sobrevivência do impasse frente ao fantasma da escra-
vidão. Isso que, talvez, ainda seja a única herança pro-
fundamente mal resolvida com um passado que se faz 
presente ainda, e que nos convida ao enfrentamento de 
algo cuja verdade é ainda bastante dura, demasiada-
mente dura sob “um turbante verdouro [grifo nosso] 
manchado de sangue” (LEMINSKI, 1989, p.76), da 
América indígena à América indigente.

NOTAS

1 Acerca da estrutura labiríntica do palco do “teatro maneirista”, 
escreveu Gustav René Hocke “o teatro e o drama musical maneiris-
tas da modernidade desenvolvem-se por volta de 1550 [...] O pers-
pectivístico ilusionismo espacial transmuda o palco – e justamente 
a em função dos efeitos maquinais. Surgiu assim o palco dos assim 
chamados telaro e periacto maneiristas, que possibilitou a transmu-
tação a transmutação com prismas trifaciados, cobertos com tela e 
axialmente rotativos, ampliando e emoldurando, ao mesmo tempo o 
espaço cênico de acordo com a profundidade (em oposição às coxias 
do teatro barroco) [...] As artes dedálicas elevaram-se tanto à cate-
goria de engenhosas habilidades metamórfico-maquinais quanto à de 
habilidades fantásticas. Nos esboços cênicos de Leonardo, altamente 

dedálico, céu e subsolo misturam-se em jogos maquinais grotescos-
-festivos. Joga-se com tempo e espaço. Com ornamentação grotesca, 
ambos são transformados num labirinto de acontecimentos. Trata-se 
de uma poética arte engenhosa – tal como na música. (HOCKE, 2011, 
p. 328-329).

2 Segundo o dramaturgo Valère Novarina “A opereta é obtida por saltos, 
cortes, traçados bruscos, por erosão: ficam os restos duros, as arestas 
rítmicas, os cruzamentos de forças, a estrutura, os tocantes restos huma-
nos. O homem, na opereta, é comovente por sua ausência: As ossadas 
humanas serão reconhecidas por terem olhos”. É uma forma afiada, 
um teatro ácido e em relevo: uma água forte. A massa teatral humana 
desapareceu: fica o traço, o impulso, a gravura, o gesto incisivo. Por 
projeções, saltos projetados, por passagem de um plano a outro, por 
pontilhados, por recortes, o teatro vem aqui se desvencilhar do terno 
queixoso, dos mais-ou-menos do coração, da partilha emocionada. 
Opereta: ossatura e forma cruel de teatro”. (NOVARINA, V., 2009, p.27)

3 Há uma importante observação de Carlos Avelino de Arruda 
Camargo, ao abordar a complexidade do fenômeno teatral em seu 
estudo em que faz aproximações entre as artes plásticas e o teatro, 
apontando que “do grego Theatron, o termo significa lugar de onde 
se vê, e também nos revela o próprio olhar de quem vê, seu ponto de 
vista, sua interpretação” (CAMARGO, 2008, p. 52)

4  Leminski, com extrema agudeza, faz alusão a um dos traços mais 
marcantes na lógica do método, do pensamento e da dicção retórica 
de Lacan, que é a presença da influência do estilo Maneirista. São 
constantes nos discursos proferidos em seus seminários as citações 
referindo artistas e a estética desse período da história da arte e de 
teóricos, como o espanhol Baltasar Gracián, além de outros.   

5  Com respeito à relação entre inconsciente e estrutura, é preciso per-
ceber a sutileza envolvida na intrigante proposição lacaniana, uma 
vez que o acento aí deve recair no termo comparativo “como”, sina-
lizando com isso que no funcionamento dos processos inconscientes 
existem certas leis que se assemelham às leis da linguagem. Leis estas, 
que Freud já assinalara através dos mecanismos da “condensação” e 
da “metonímia” que correspondem, respectivamente, aos tropos da 
metáfora e da metonímia. 

6  A esse respeito, observou Lacan no seu “Seminário 20:  Mais, ainda”, 
que “Se há alguma coisa que possa nos introduzir à dimensão da 
escrita como tal, é nos apercebermos de que o significado não tem 
nada a ver com os ouvidos, mas somente com a leitura, com a leitura 
do que se ouve do significante. O significado não é aquilo que se ouve. 
O que se ouve é significante. O significado é efeito do significante.” 
(LACAN, 1985, P.47)

7  A noção de objeto “a” – lê-se objeto pequeno “a”, que se refere à pri-
meira letra da palavra “outro”, que em francês se escreve “autre” –, con-
ceito criado por Lacan para designar o objeto causa do desejo.

8  Cf. o ensaio “O estranho”, em que Freud desenvolve todo um levan-
tamento cultural e etimológico em torno desse significante, o Unhei-
mlich, palavra oximórica, paradoxal, que conota dois sentidos opostos 
para tudo aquilo que é, a um só tempo, “estranho e familiar”. Com 
esse termo, Freud se referiu à categoria do recalque que fará com que 
aquilo que é reprimido retorne por via das repetições dos sintomas. 
Freud observou, ainda, que “essa referência ao fator da repressão per-
mite-nos, ademais, compreender a definição de Schelling do estra-
nho como algo que deveria ter permanecido oculto mas veio à luz.” 
(FREUD, 1987, p.301) 

9  Trata-se de um estudo interdisciplinar em Teoria da Literatura pela 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), tendo como tema a 
questão da memória a partir das contribuições da teoria de Henri Ber-
gson. Disso, resultou na tese “A poiesis de transversão da memória em 
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Catatau: entre “o país do futuro” e o país do esquecimento”: Leminski, 
Descartes e Bergson”, que se encontra disponível na internet.

10 A propósito da permanência da sombra e dos deletérios efeitos da 
escravidão na vida nacional e seus reflexos no cotidiano atual do Bra-
sil, recomento a leitura do oportuno e pertinente estudo do sociólogo 
Jessé de Souza “A elite do atraso: da escravidão à Lava jato”. Nesta obra 
o autor empreende uma leitura crítica à contrapelo das narrativas e 
interpretações dominantes no imaginário acadêmico em torno das 
mazelas instaladas no Estado brasileiro.
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MÚSICA PARA DANÇAR NO BRASIL 
DA DITADURA: DO SAMBA AO SOUL, 
DO SOUL À DISCO (1970-1979)

RESUMO

Este artigo pretende investigar os modos pelos quais a “soul music” e a cultura disco 
foram apropriadas no Brasil, sobretudo a partir de 1970, quando a sonoridade do 
soul como novo estilo musical já se fazia ver em “BR-3”, canção composta por Anto-
nio Adolfo e Tibério Gaspar e vencedora do V Festival Internacional da Canção 
daquele ano, na voz de Tony Tornado e do Trio Ternura, até 1979, quando a febre 
da disco, ao tornar-se extremamente comercial e repetitiva, acabou condicionando, 
nos Estados Unidos, o movimento disco sucks, uma atitude coletiva de rejeição 
e demonização que, embora tenha começado a esboçar-se já em 1976, material-
izou-se de forma contundente com a “Disco Demolition Night”, evento organizado 
pelo radialista Steve Dahl em Chicago, no intervalo de uma partida de beisebol no 
estádio Comiskey Park, em 12 de julho de 1979. Por outro lado, no Brasil, 1979 é 
o ano em que ocorre a revogação dos instrumentos de exceção da ditadura, como 
o célebre AI-5, pelo Congresso nacional, e o retorno dos exilados, com a aber-
tura política, criando um estado de coisas que possibilitou o restabelecimento do 
habeas corpus, da autonomia do judiciário e da liberdade – relativa – de imprensa, 
embora haja um senso comum na historiografia de que a ditadura no Brasil  acabou 
somente em 1985, com a posse do primeiro presidente civil, José Sarney, como se a 
ditadura fosse somente obra dos militares. Nossa hipótese é de que a difusão e pop-
ularização da soul music e da cultura disco no Brasil foi um processo que, embora 
possa ser compreendido como uma imposição dos enlatados norte-americanos, 
cujo governo financiava a ditadura a que o país estava submetido desde o golpe 
militar de 1964, foi capaz de mostrar o seu potencial transgressor, especialmente na 
formação de identidades afirmativas do ponto de vista étnico.
Palavras-chave: Ditadura. Cultura disco. Soul music. Identidade cultural. Litera-
tura comparada.
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MUSIC FOR DANCING IN BRAZILIAN DICTATORSHIP: FROM SAMBA TO SOUL, FROM SOUL TO DISCO 
(1970-1979) 

ABSTRACT
This article intends to investigate the way how soul music and disco music were appropriated in Brazil, especially since 1970, when 
soul music, as a new musical genre, became popular in the country, especially because of “BR-3”, a song composed by Antonio Adolfo 
and Tibério Gaspar which won the 5th FIC (International Music Festival) that year, sung by Tony Tornado and Trio Ternura, until 
1979, when the disco fever, made commercial and repetitive, ended up provoking, in the United States, the “disco sucks” movement, a 
collective attitude of rejection and demonization which, although it had begun to emerge in 1976, exploded in a very incisive way with 
the “Disco Demolition Night”, an event organized by the radio DJ Steve Dahl in Chicago, during the half-time of a baseball match in 
the Comiskey Park, in July 12th, 1979. On the other hand, 1979 is the year in which the revocation, by the National Congress, of all the 
instruments of exception of the military dictatorship, like the famous AI-5, occurred, as well as the return of exiled intellectuals and the 
political overture, helping to create a state of things which made possible the return of the habeas corpus, of the judicial autonomy and 
the relative freedom of press, even though it is common sense in Brazilian historiography according to which dictatorship in Brazil was 
extinguished only in 1985, with the indication of the first civil president, José Sarney, as if the Brazilian dictatorship was only a work of 
the military staff. Our hypothesis is that the diffusion and popularization of soul music and disco culture in Brazil was a process which, 
although can be understood as an imposition of cultural products from the United States, whose government financed the dictatorial 
regime since 1964, was able to show their transgressive potential, especially in the formation of affirmative identities from the ethnical 
point of view.
Keywords: Dictatorship. Disco culture. Soul music. Cultural identity. Comparative literature.

MÚSICA PARA BAILAR EN EL BRASIL DE LA DICTADURA: DEL SAMBA AL SOUL, DEL SOUL A LA DISCO 
(1970-1979)

RESUMEN
Este artículo pretende investigar los modos por los cuales la “soul music” y la cultura disco han sido apropiadas en Brasil, sobre todo a 
partir de 1970, cuando la sonoridad del soul como nuevo estilo musical ya se hacía ver en “BR-3”, la canción compuesta por Antonio 
Adolfo y Tiberio Gaspar y vencedora del V Festival Internacional de la Canción de aquel año, en la voz de Tony Tornado y del Trio Ter-
nura, hasta 1979, cuando la fiebre de la disco, al volverse extremadamente comercial y repetitiva, acabó condicionando, en los Estados 
Unidos, el movimiento disco sucks, una actitud colectiva de rechazo y demonización que, aunque empezó a esbozarse ya en 1976, se 
materializó de forma contundente con la “Disco Demolición Night”, evento organizado por el radialista Steve Dahl en Chicago, en el 
intervalo de un partido de béisbol en el estadio Comiskey Park, el 12 de julio de 1979. Por otro lado, en Brasil, 1979 es el año en que 
ocurre la revocación de los instrumentos de excepción de la dictadura, por el Congreso nacional, y el retorno de los exiliados, con la 
apertura política, creando un estado de cosas que posibilitó el restablecimiento del hábeas corpus, de la autonomía del poder judicial 
y de la libertad - relativa - de prensa, aunque hay un sentido común en la historiografía de que la dictadura en Brasil acabó solamente 
en 1985, con la posesión del primer presidente civil, José Sarney, como si la dictadura fuese sólo obra de los militares. Nuestra hipótesis 
es que la difusión y popularización de la soul music y de la cultura disco en Brasil fue un proceso que, aunque pueda ser comprendido 
como una imposición de los enlatados norteamericanos, cuyo gobierno financiaba la dictadura a que el país estaba sometido desde el 
golpe militar de 1964, fue capaz de mostrar su potencial transgresor, especialmente en la formación de identidades afirmativas desde el 
punto de vista étnico.
Palabras clave: dictadura. Cultura disco. Soul music. Identidad cultural. Literatura comparada
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DO SAMBA AO SOUL

A circulação e recepção da música anglo-americana 
no Brasil não podem ser entendidas fora de sua íntima 
relação com a institucionalização do rádio e o lento 
processo de popularização dos aparelhos fonográfi-
cos, bom como o aparecimento das primeiras lojas 
de discos. Antes mesmo de o samba urbano se tornar 
símbolo da identidade nacional brasileira, algo rea-
lizado através da política cultural do Estado Novo, 
depois de um longo processo de desmarginalização 
ou higienização que tem início na virada do século 
XIX para o século XX, o fox-trot já havia penetrado 
o mercado fonográfico nacional nos anos de 1910 e 
sido apropriado por compositores brasileiros, o que se 
constata pelo exame da discografia da época, de modo 
que sua hegemonia em todo o mundo se estende até 
o fim da Segunda Guerra Mundial. Segundo Paranhos 
(2015, p. 61),

Durante esses aproximadamente 30 anos 
do fox-trot em terras brasileiras, as etiquetas 
dos discos aqui gravados fariam menção 
a uma gama imensa de foxes: fox-canção, 
fox-cançoneta, fox-cowboy, fox-marcha, fox-
sertanejo e... fox-samba. E se ouvirão foxes 
nacionais e estrangeiros, no original ou em 
versões (em compensação, serão gravados 
fado-samba, mazurca-samba, samba-rumba, 
samba-tango e... samba-fox, sem contar 
samba-boogie e samba-swing).

Já no pós-guerra, Dick Farney, no Cassino da Urca, no 
Rio de Janeiro, era a resposta nacional a um público 
apaixonado pelas bandas de swing, crooners e conjun-
tos vocais norte-americanos (CASTRO, 2008, p. 25). 
Na década seguinte, o lançamento no Brasil do musi-
cal Ao Balanço das Horas (Rock Around the Clock), de 
Fred F. Sears, em 1957, com o qual Bill Haley e seus 
Cometas, com a música que dava título ao filme, tor-
naram-se sucesso mundial desde o seu lançamento nos 
Estados Unidos, no ano anterior, o rock iria se tornar a 
grande sensação de uma parte da juventude branca de 
classe média das capitais brasileiras. Segundo Monteiro 
(2015, p. 60),

As manchetes de alguns jornais de 15 de 
janeiro de 1957, o dia seguinte à estreia 
da fita, eram: ALGAZARRA, GRITOS E 
DEPREDAÇÕES SOB A CADÊNCIA DO 
ROCK’N’ROLL (“O Globo”); ROCK’N’ROLL 
HISTÉRICO DOMINOU COPACABANA 
– Desvario da Juventude (“Diário Carioca”); 
PARECIAM LOUCOS OS BROTOS DA 
GERAÇÃO ROCK’N’ROLL (“Última Hora”)”.

Apesar de o tema da negritude se apresentar na música 
popular brasileira desde, pelo menos, 1963, quando 
saiu Samba Esquema Novo, primeiro disco de Jorge 
Ben, as influência do movimento negro norte-ame-
ricano e da soul music vão se apresentar inicialmente 
com Wilson Simonal, quando grava, em 1967, um 
compacto simples contendo “Tributo a Martin Luther 
King”, em homenagem ao nascimento do seu filho e 
ao líder negro norte-americano que seria assassinado 
no ano seguinte (ALEXANDRE, 2009, p. 101),  e 
depois vão se consolidar em 1970, e não só por ser o 
ano de lançamento do primeiro disco de Tim Maia 
(MOTTA, 2011, p. 95), mas também, e sobretudo, por 
se tornar uma estética preferencial entre negros que se 
destacavam nacionalmente, como Toni Tornado, que, 
acompanhado do Trio Ternura, venceu o V Festival 
Internacional da Canção interpretando “BR-3”, balada 
soul composta por Antonio Adolfo e Tibério Gaspar.

Essa estética soul, que se mostrava também nos cabe-
los de muitos craques da seleção de futebol tri-campeã 
de 1970, como Jairzinho, se inscrevia na música pop-
ular brasileira nos trejeitos dos artistas e nos arranjos 
de muitas canções que fizeram sucesso nos primeiros 
anos da década, o que aponta para a familiaridade dos 
músicos do período com o estilo. Assim, encontramos 
exemplos em Roberto Carlos, que gravou em 1969 o 
soul “Não Vou Ficar”, de Tim Maia, na capa do disco de 
Wanderléa de 1972, Maravilhosa, na qual ela aparece 
com cabelo estilo black power, e no arranjo e no jeito 
de cantar de um grande sucesso de 1970, celebrizado 
na voz de Elis Regina e regravado por dezenas de artis-
tas: “Madalena”, de Ivan Lins – vale a pena lembrar que 
no mesmo ano Elis gravou, em dueto com Tim Maia, a 
balada R&B “These Are the Songs”.
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O aumento dos índices de escolaridade, bem como a 
ampliação dos sistemas de ensino e o desenvolvimento 
dos meios de comunicação de massa, aumentou sig-
nificativamente o público consumidor de bens cultu-
rais, sobretudo na década de 1970, quando o rádio deu 
lugar à consolidação da televisão como principal veí-
culo de comunicação de massa em território nacional 
(RIDENTI, 2014, p. 234). Com efeito, os aparelhos de 
TV, agora mais facilmente acessíveis e espalhados por 
quase todos os lares de classe média do país, não só 
faziam das telenovelas um dos mais importantes fenô-
menos da cultura brasileira, mas também tornava-se 
um meio privilegiado na divulgação da recém-nascida 
MPB, que havia alcançado notoriedade e se assumido 
como tal com as músicas de protesto nos festivais tele-
visionados da década anterior.

Do ponto de vista político, o golpe de 1964 havia instau-
rado um governo que reunia líderes políticos, empre-
sariais e religiosos, civis e militares, as elites e alguns 
segmentos sociais, todos unidos em defesa do cristia-
nismo, da família e das hierarquias contra a “baderna”. 
Os atos adicionais de Castelo Branco, que não só via-
bilizaram as eleições indiretas e a prorrogação do seu 
mandato mas também a repressão contra intelectuais 
e estudantes que protestavam contra a ditadura, pre-
pararam o caminho para os “anos de chumbo” do  
governo do general Costa e Silva, continuado na década 
seguinte por Médici e marcado pelo exílio de artistas, 
jornalistas e intelectuais e pela perseguição, tortura e 
morte de qualquer indivíduo que fosse considerado 
comunista ou subversivo, isto é, que ousasse questionar 
ou se c HOBSBAWM ontrapor ao governo. Foi também 
um período de aproximação político-diplomática com 
os Estados Unidos:

A aliança com os Estados Unidos traduziu-se 
no envio de um corpo expedicionário 
brasileiro à república Dominicana no quadro 
de uma intervenção militar liderada pelo 
governo estadunidense, e numa legislação 
propícia  aos investimentos estrangeiros, o 
que garantiu uma atitude favorável do mundo 
dos negócios, da indústria e dos investidores 
internacionais (REIS, 2014, p. 88).

   

DO SOUL À DISCO

No decorrer da década de 1970, mesmo tendo as tri-
lhas sonoras das telenovelas da TV Globo incluído 
hits da música disco desde pelo menos 1975 (MOTTA, 
2009, p. 109-201), somente em 1978 podemos falar de 
uma recepção massiva da cultura disco no Brasil, não 
somente por causa da exibição de Dancing Days, mas 
também por causa da música que se fazia e tocava nas 
rádios do país, dos filmes nacionais com temática disco 
e do comportamento de várias gerações de brasileiros, 
que se viu afetado por essa invasão de produtos culturais 
norte-americanos. Desde 1975, por conta do sucesso – 
e depois fraude – internacional de Maurice Albert, com 
“Feelings”, muitos cantores, como Walter Montezuma, 
Evinha e Christian, (re)gravavam e cantavam em inglês 
composições próprias e grandes sucessos norte-ameri-
canos. Apesar de a música popular brasileira estar de 
vento em popa, com os artistas do Clube da Esquina – 
Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Toninho 
Horta, entre outros –, os remanescentes da Tropicália 
– Gilberto Gil, Caetano Veloso – e o grupo do Nor-
deste – Djavan, Alceu Valença, Zé Ramalho, Geraldo 
Azevedo, Ednardo, Belchior – produzindo álbuns de 
alta qualidade, sem contar o numero impressionante 
de grandes cantoras e compositoras de estilos variados, 
como Clara Nunes, Joyce, Rita Lee e Elba Ramalho, o 
que mais se ouvia nas rádios brasileiras dos tempos da 
ditadura militar eram músicas cantadas em inglês.

A telenovela da Rede Globo foi inspirada e usou as 
locações da Frenetic Dancing Days Discotheque, uma 
casa de shows com pista de dança do Rio de Janeiro 
fundada em agosto de 1976 pelo letrista, jornalista e 
produtor musical Nelson Motta dentro do Shopping 
da Gávea (MOTTA, 2009, p. 299). Junto com a New 
York City Discotheque, localizada em Ipanema e fun-
dada por essa mesma época, a Frenetic Dancing Days, 
de que fala Caetano Veloso em “Tigresa”, gravada em 
1977, lançou o estilo e marcou época no Brasil. Do seu 
palco, bem como das mãos do seu produtor, saíram As 
Frenéticas, que gravaram em 1978 o tema da telenovela 
“Dancing Days”, assinado por Nelson Motta e Ruban. 
Contudo, As Frenéticas não podem ser consideradas 
como precursoras da música disco no Brasil, pois o 
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mercado fonográfico não esperou que a moda pegasse 
para lançar uma série de artistas do novo estilo, sem 
contar o fato de que os músicos de estúdio, assim como 
na época da soul music, já executavam arranjos com 
características nitidamente disco, isto é, com baixos 
sinuantes, batida quatro por quatro acelerada, guitarras 
rítmicas e violinos e sopros grandiloquentes. É o que se 
verifica, por exemplo, tanto na gravação de “Palabras 
del Amor”, da cantora paraguaia Perla, em 1976, quanto 
na gravação de Roberto Carlos, em 1977, de “Pra ser a 
minha mulher”, de Ronnie Von e Tony Osanah.  

Nesse mesmo ano, Lady Zu vendeu um milhão de cópias 
do compacto simples “A Noite Vai Chegar”. Seu álbum 
de mesmo título, lançado no ano seguinte pela Philips/
Universal, emplacou outros sucessos, como “Só Você 
(Por Você, Com Você)”, de C. Dalto e P. Greedus, tema 
da telenovela Te Contei? (1978); “Novidades”, de Peni-
nha; e “Com Sabor”, de Nelson Motta e Dom Charles. 
Em 1977 também havia sido lançado o primeiro álbum 
de Sydney Magal, cujo hit “O Meu Sangue Ferve por 
Você” tem um arranjo de cordas e metais nitidamente 
disco. Em 1978 saiu o primeiro compacto simples de 
Ronaldo Resedá com a música “Kitch Zona Sul”, que 
entrou na trilha sonora de Dancing Days. Resedá Gra-
vou seu primeiro álbum somente em 1979, a partir de 
quando ganhou bastante destaque nas trilhas de outras 
telenovelas da Globo, como Feijão Maravilha (1979), 
com “Sapateado”; Marrom Glacê (1979-1980), com a 
música tema da novela; e Plumas e Paetês (1980-1981), 
“com Plumas e Paetês”. Como cantava basicamente 
música disco, ganhou o apelido de “Kid Discoteca”. Era 
portador do vírus da AIDS e morreu aos trinta e sete 
anos de um acidente vascular cerebral, em 1984. 

E não parava por aí. Em 1978, a atriz da Rede Globo Eli-
zângela lançou-se como cantora com o compacto sim-
ples intitulado Elizângela, distribuído pela RCA para 
todo o Brasil e exterior. O compacto, que vendeu mais 
de um milhão de cópias, trazia num dos lados a música 
“Pertinho de Você”, que ficou entre as mais tocadas por 
não menos do que cinquenta e duas semanas no Bra-
sil. Em 12 de agosto, havia estreado o Programa Carlos 
Imperial nas noites de sábado da TV Tupi, com atra-
ções musicais variadas e forte investimento nos artistas 

adeptos ou adaptados à cultura disco. Nele, o ator, com-
positor e produtor musical Carlos Imperial apresentou 
artistas como Gretchen, que havia se lançado com o 
compacto Dance With Me, distribuído pela Building/
Copacabana, e Dudu França, cujo primeiro grande hit 
foi a música “Grilo na Cuca”, composta pelo cantor e 
pelo próprio Carlos Imperial e incluída na trilha da 
telenovela Marrom Glacê (1979-1980). Devido à crise 
da Tupi, o programa foi transferido para a TVS, onde 
estreou em 9 de junho de 1979 e passou a ser gravado 
em São Paulo, onde era retransmitido pela TV Record, 
contando com mais atrações paulistas. Uma comprova-
ção de fraude na verificação de audiência, com o envol-
vimento de funcionários do Ibope, fez o programa ser 
tirado do ar, mas Silvio Santos, dono da emissora, con-
tinuou convidando-o todos os anos para o júri do Tro-
féu Imprensa. Carlos Imperial morreu aos cinquenta 
e sete anos, em 1992, vítima de uma doença desenca-
deada por uma dose de diazepam no pós-operatório de 
uma lipoaspiração. No programa apresentaram-se mui-
tos artistas da era disco no Brasil. Há uma lista extensa 
de nomes que mal surgiam e logo sumiam depois do 
primeiro compacto, tais como Miss Lene, que estou-
rou nacionalimente com o hit “Quem É Ele”, José Luís, 
Fábio – que na década de 80 voltou a fazer sucesso em 
parceria com Tim Maia –, Gilberto Santamaria, den-
tre tantos outros. A exceção fica por conta de Rosana, 
que, apesar de ter gravado com Tim Maia em 1979, se 
tornou mais conhecida somente na década de oitenta 
(Monteiro, 2015). No meio disso tudo, o maior repre-
sentante do soul brasileiro, Tim Maia, lançou o álbum 
Tim Maia Disco Club, que trazia hits como “Acenda o 
Farol” e “Sossego”. 

O mercado fonográfico brasileiro continuou investindo 
na música disco até, pelo menos, 1982, sobretudo em 
versões de sucessos internacionais, como as de “Chi-
quitita”, do Abba, e “Rivers of Babylon”, do Boney M, 
feitas pela cantora Perla, ou a de “D.I.S.C.O.”, do Otawa, 
feita pelo The Fevers. Independentemente disso, os 
disco de alguns artistas já consagrados da MPB, como 
Caetano Veloso, que em 1978 gravou um show ao vivo 
com a banda Black Rio no Teatro Castro Alves, em Sal-
vador, ou Gilberto Gil, em Realce (1979) – música exe-
cutada pelo grupo Earth, Wind and Fire em 1980, em 
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seu show no Maracananzinho, no Rio de Janeiro – e O 
Luar (1980), mostravam que não tinham saído imunes 
da cultura disco. 

Nos Estados Unidos, a disco fever, ao tornar-se extre-
mamente comercial e repetitiva, acabou condicionando 
o movimento disco sucks, que pode ser traduzido como 
uma atitude coletiva de rejeição e demonização da cul-
tura disco que, embora tenha começado a esboçar-se 
já em 1976, materializou-se de forma grandiloquente 
com a Disco Demolition Night, evento organizado pelo 
radialista Steve Dahl em Chicago, no intervalo de uma 
partida de beisebol no estádio Comiskey Park, em 
12 de julho de 1979. Dahl, que trabalhava numa das 
rádios de rock que boicotavam a tendência musical da 
moda, conseguiu reunir cinquenta mil pessoas, cada 
qual trazendo um ou mais álbuns de disco music para 
serem bombardeados e queimados em pleno estádio 
(Lawrence, 2001). As imagens, transmitidas por vários 
canais de televisão americanos e disponíveis hoje na 
internet, são chocantes. Uma multidão de jovens bran-
cos, de camisetas pretas com logotipos de bandas de 
rock ou a inscrição disco sucks, ameaçava não só a hege-
monia da disco music, composta por artistas e grupos 
negros de R&B de alto nível, como Eddie Kendricks, 
ex-vocalista dos Temptations, The Trammps ou pela 
Eurodisco, que estava estourada nos Estados Unidos e 
no resto do mundo com artistas como Donna Summer, 
produzida por Georgio Moroder, Boney M e Abba, mas 
também uma cultura e um estilo de vida que haviam 
surgido nos guetos, entre negros, gays e “latinos”, e que 
tinha se tornado padrão para a maioria da população 
heterossexual nos lugares mais recônditos do planeta, 
isto é, até aonde os discos de vinil, fitas cassete e as 
ondas de rádio podiam chegar.  

A postura anti-disco de muitas rádios, cujos locutores 
repetiam, de formas diferentes, o gesto seminal de Steve 
Dahl, programas televisivos e até mesmo de alguns 
artistas, bandas e DJs até então adeptos do novo estilo, 
devia-se em grande parte à banalização generalizada 
provocada pelo sucesso estrondoso de Saturday Night 
Fever (1977). Ao mesmo tempo em que popularizava 
e consolidava definitivamente a cultura disco no mer-
cado, algo que envolvia não só a música, mas também 

os passos de dança, as roupas, o tipo de cabelo e até 
mesmo o jeito de andar, padronizando  para sempre o 
mítico cenário da pista de dança e dos casais dançando 
o hustle, a história de Tony Manero, protagonista vivido 
por John Travolta, não só recriava, mas também, em 
muitos aspectos, desvirtuava profundamente o que 
buscava retratar, a partir de “Rites of the new saturday 
night”, artigo de Nik Cohn sobre a cultura disco nos clu-
bes noturnos do subúrbio de Nova Iorque, publicado 
na edição de 7 de junho de 1976 da New York Magazine.

Conforme Lawrence (2001, p. 305), a introdução da 
personagem da atriz Karen Lynn Gorney, Stephanie 
Mangano, faz de Saturday Night Fever não tanto um 
filme sobre a cultura disco, mas sobre como evitar a 
cultura disco: tornando-a branca e heterossexual, como 
supostamente é o rock. Quanto à música, embora a 
trilha sonora apresentasse alguns clássicos da música 
disco, como KC and the Sunshine Band, Tavares, MFSB 
e Kool and the Gange, a maioria das dezessete músi-
cas do álbum duplo era dominada pelos Bee Gees, uma 
banda que, embora talentosa e capaz de inventar um 
hits disco irresistíveis – como a música tema do filme 
– era formada por brancos de tradição de rock/folk/cou-
try. O disco também incluía a comercial versão disco 
da Quinta Sinfonia de Beethoven, de Walter Murphy. 
Nesse sentido, a massificação da cultura disco pode ser 
entendida como um processo que, embora seja o resul-
tado de uma política cultural da diferença, deslocando, 
ao conquistar seu espaço, as disposições de poder da 
política cultural do Estado e das grandes corporações 
midiáticas, paga obrigatoriamente o preço da coopta-
ção, uma vez que “o lado cortante da diferença perde o 
fio na espetacularização”, substituindo a invisibilidade 
por uma visibilidade regulada e segregada (HALL, 
2006, 321) tanto do ponto de vista econômico quanto 
étnico e cultural.  

No Brasil, se os anos de chumbo foram seguidos por 
“anos de ouro”, no sentido de que a conjuntura interna-
cional favoreceu o chamado “milagre econômico”, com 
o término do governo Médici, em 1974, as organizações 
revolucionárias, as músicas de protesto e o movimento 
estudantil permaneceram silenciados, sobretudo num 
momento em que o capitalismo brasileiro parecia estar 
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de braços dados com a ditadura. Mesmo assim, nos 
últimos anos do governo Geisel, iniciou-se uma reação 
às medidas ditatoriais do general/presidente. Por volta 
de 1978, por exemplo, houve greve de professores em 
São Paulo e estourou o movimento grevista dos operá-
rios metalúrgicos de São Bernardo do Campo, que pro-
jetou a liderança política de Luiz Inácio Lula da Silva, 
que viria a ser presidente do país décadas mais tarde.

Com a revogação dos instrumentos de exceção, como o 
célebre AI-5, pelo Congresso nacional, e o retorno dos 
exilados, com a abertura política, tudo parecia contri-
buir para uma atmosfera de conciliação, na medida em 
que cresciam as exigências para uma volta do estado de 
direito. Foi esse estado de coisas que possibilitou o res-
tabelecimento do habeas corpus, da autonomia do judi-
ciário e da liberdade – relativa – de imprensa. Assim, 
embora haja um senso comum na historiografia de que 
a ditadura no Brasil  acabou somente em 1985, com a 
posse do primeiro presidente civil, José Sarney, o fato é 
que a ditadura não foi somente obra dos militares:

Se aceitarmos a ideia de que a ditadura é um 
estado de exceção, ou seja, em que ela existe 
na medida em que toda e qualquer legislação 
pode ser editada, revogada ou ignorada pelo 
livre – e arbitrário – exercício da vontade dos 
governantes, a ditadura existiu no Brasil até o 
início de 1979, quando houve a revogação dos 
atos institucionais, através dos quais se refazia e 
se refazia a ordem jurídica (Reis, 2014, p. 103).

CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO E APROPRIAÇÃO

A questão referente à circulação, recepção e apropria-
ção de culturas é latente em todas as épocas e tem 
na modernidade vários paradigmas, tanto na poesia 
quanto na música e nos costumes, com suas variações 
locais, regionais e nacionais, em contexto rural ou 
urbano (BURKE, 2010). Desse modo, se, no processo 
de constituição das nações europeias, a produção das 
histórias literárias se fazia acompanhar da aliança entre 
língua e império, ou por uma espécie de nacionalismo 
imperialista que se forjava em oposição ao Outro colo-
nial, no caso dos países americanos, nos quais a língua 

não era um elemento que os diferenciava das respec-
tivas metrópoles imperiais, os primeiros impulsos his-
toriográficos confundem-se com o corte dos vínculos 
políticos com as potências colonialistas europeias, na 
tentativa de tornar possível o aparecimento de novas 
nacionalidades literárias (OLIVEIRA, 2010).

Esse nacionalismo, em função de uma língua e uma lite-
ratura nacional que “esquece” – no sentido que Renan 
(2006) dá ao termo – ou apaga as diferenças étnicas, 
sociais, linguísticas e culturais que não se encaixam no 
projeto nacional de que o Estado e os homens de letras 
são os principais representantes, estabelece o padrão 
necessário para a produção de dicionários, gramáticas, 
antologias, parnasos e, principalmente, histórias 
literárias, os quais, institucionalizando-se nos sistemas de 
educação nacionais, serão uma instância preponderante, 
no século XIX, para a legitimação das identidades 
nacionais. Estas, por sua vez, constituem-se discursiva-
mente em confronto com uma alteridade, que pode ser 
representada pelo colonizador ou pelas nações concor-
rentes, em relação às quais, ou em decorrência das quais, 
suas narrativas vão sendo produzidas. Nesse sentido, o 
processo de institucionalização da história literária, seja 
como instância legitimadora do estado-nação, seja como 
disciplina escolar e acadêmica, encontra-se indissoluvel-
mente associado ao da configuração dos primeiros estu-
dos de literatura comparada (OLIVEIRA, 2010).

A história cultural, por sua vez, tal como a entende 
Chartier (2002, p. 16-17), tem como objeto principal 
“o modo como em diferentes lugares e momentos uma 
determinada realidade social é construída, pensada, 
dada a ler”. Assim, ela se constrói sobre três conceitos 
fundamentais: representação, prática e apropriação. 
São conceitos de grande funcionalidade para pensar-
mos o fenômeno que ora nos interessa, uma vez que 
problematiza as representações como espaços de luta 
ou disputa pelo poder do discurso, ao mesmo tempo 
em que deixa de conceber a recepção como uma ato 
meramente passivo, ou, quando muito, um fenômeno 
psicológico individual, seja para enfatizar o caráter 
criativo das práticas cotidianas (CERTEAU, 1998), 
seja para marcar a intervenção do leitor, espectador ou 
ouvinte da obra de arte (CHARTIER, 2002, p. 23-24).
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Nesse sentido, a apropriação, diferentemente do conceito 
de Foucault, quando considerava “a apropriação social 
dos discursos”, bem como da noção hermenêutica de 
apropriação como um trabalho de reconfiguração de 
uma experiência fenomenológica universal, é entendida 
como uma “história social das interpretações”, atenta não 
só às práticas que a conduzem, mas também aos “proces-
sos que, muito concretamente, determinam as operações 
de construção de sentido” (CHARTIER, 2002, p. 26-27) 
– as intervenções do impressor/editor, no caso da litera-
tura, e do editor/produtor, no caso da música.

Por outro lado, não há como falar de circulação, recep-
ção e apropriação de culturas sem levar em conta a ideia 
de uma cultura diaspórica, para falar como Hall (2006), 
uma vez que abrange discursos e manifestações políti-
cas, artísticas e culturais de grupos sociais que têm uma 
espécie de dupla, ou híbrida pertença, embora tenham 
nascido e/ou crescido nos guetos e subúrbios de gran-
des cidades europeias ou norte-americanas. A diáspora, 
como se sabe, tem o seu paradigma mítico, pelo menos 
no mundo ocidental, no Velho Testamento, que narra o 
sofrimento do “povo escolhido” sob o jugo da Babilô-
nia e tem em Moisés o seu grande redentor. A estrutura 
encontra paralelo nos países do chamado “Terceiro 
Mundo”, em que o subdesenvolvimento, a pobreza, a 
fome e a miséria provocam a migração e a dispersão de 
grandes parcelas de sua população. Como consequên-
cia direta dessa nova diáspora, as identidades, concebi-
das desde o Iluminismo como estabelecidas e estáveis, 
entram em colapso quando se confrontam com a dife-
renciação que se prolifera em todas as partes do mundo, 
através de migrações livres ou forçadas, pulverizando 
assim as identidades culturais de antigos Estados-nação 
dominantes e de velhas potências imperiais.

Paralelamente a esse processo de diferenciação e pulveri-
zação cultural, causado não só pelos fluxos migratórios, 
ou pela nova diáspora, ocorrem formas dominantes de 
homogeneização cultural, que se constituem como o 
lado negativo da globalização, também alcunhada por 
Hall, nesse sentido específico, de “macdonaldização”. Seja 
qual for o efeito causado por tal fenômeno, o certo é que, 
desde o final do século passado, houve uma crescente 
democratização do acesso a bens de consumo eletrôni-

cos, que passaram a acompanhar, numa impressionante 
velocidade, o desenvolvimento das tecnologias de comu-
nicação e informação, sobretudo através da internet. 
Essa dupla transformação teve profundas repercussões. 
Os novos modos de produção, circulação e recepção dos 
produtos culturais, por exemplo, obrigam-nos a dar uma 
nova dimensão às tradicionais noções de cultura popular 
e cultura de massa, bem como a fugir de tal oposição, 
como se a primeira representasse a genuína produção 
do “povo” e a segunda resultasse da imposição de certas 
produções culturais sobre o povo.

Hall (2006, p. 78) tenta subverter a concepção superfi-
cial sobre a indústria cultural e a cultura de massa argu-
mentando que, se tais formas e produtos são puramente 
manipuláveis e aviltantes, a ideia de “povo” como como 
uma força nula, passiva, é profundamente antissocia-
lista. Assim, embora as indústrias culturais tenham o 
poder de impor e transformar a realidade da vida das 
pessoas, ajustando-as ao padrão da cultura dominante, 
elas não têm força para tomar nossas mentes como se 
elas fossem uma tela em branco, mas apenas abrem um 
espaço de reconhecimento nas pessoas que a elas res-
pondem. Nesse sentido, diante da enorme quantidade 
e multiplicidade dos produtos culturais à disposição 
no mercado, as formas bem sucedidas são muito mais 
escolhidas pelo povo do que a ele impostas, pois, para 
além do seu caráter manipulador, há nelas elementos de 
identificação que provocam uma resposta ativa de seus 
consumidores. Não se trata, pois, de conceber a cultura 
a partir do seu grau de autenticidade ou corrupção, mas 
de entendê-la como um processo dialético e dialógico, 
numa luta constante entre os grupos que buscam deter 
a hegemonia dos meios de produção cultural.

Nessa nova lógica de produção, circulação, recepção 
e apropriação cultural, a cultura só pode ser pensada 
a partir de uma perspectiva diaspórica, sobretudo se 
tomarmos como parâmetro formas culturais e mani-
festações artísticas contemporâneas como o soul ou a 
disco music, por exemplo, pois elas são sempre marca-
das por uma dinâmica sincrética que se apropria dos 
códigos das culturas dominantes e os criouliza, por 
assim dizer. Nesse contexto específico, o domínio lin-
guístico universal do inglês não pode ser entendido 
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como a hegemonia de uma “língua-nação”, mas como 
uma espécie de “língua geral” ou patois que se torna 
uma moeda comum nas relações e trocas culturais.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Este artigo insere-se num projeto maior de pesquisa que 
pretende estabelecer uma periodização relacionada à cir-
culação, recepção e apropriação da cultura anglo-ame-
ricana no Brasil, o que inclui, obrigatoriamente, como 
fontes, desde os discursos oficiais dos ministros, deputa-
dos e literatos do Império até o material impresso, fono-
gráfico e videográfico produzido dentro e fora do país a 
partir do século XX. Aqui, nosso intuito foi investigar os 
modos pelos quais a “soul music” e a cultura disco foram 
apropriadas no Brasil, de 1970 até 1979, quando a febre 
da disco, ao tornar-se extremamente comercial e repeti-
tiva, acabou condicionando, nos Estados Unidos, o movi-
mento disco sucks, uma atitude coletiva de rejeição e 
demonização que, embora tenha começado a esboçar-se 
já em 1976, materializou-se de forma contundente com a 
“Disco Demolition Night”, evento organizado pelo radia-
lista Steve Dahl em Chicago, no intervalo de uma partida 
de beisebol no estádio Comiskey Park, em 12 de julho 
de 1979. Por outro lado, no Brasil, 1979 é o ano em que 
ocorre a revogação dos instrumentos de exceção da dita-
dura, como o célebre AI-5, pelo Congresso nacional, e o 
retorno dos exilados, com a abertura política, criando um 
estado de coisas que possibilitou o restabelecimento do 
habeas corpus, da autonomia do judiciário e da liberdade 
– relativa – de imprensa, embora haja um senso comum 
na historiografia de que a ditadura no Brasil acabou 
somente em 1985, com a posse do primeiro presidente 
civil, José Sarney, como se a ditadura fosse somente obra 
dos militares. Nossa hipótese é de que a difusão e popula-
rização da soul music e da cultura disco no Brasil foi um 
processo que, embora possa ser compreendido como uma 
imposição dos enlatados norte-americanos, cujo governo 
financiava a ditadura a que o país estava submetido desde 
o golpe militar de 1964, foi capaz de mostrar o seu poten-
cial transgressor, especialmente na formação de identida-
des afirmativas do ponto de vista étnico.

As fontes, secundárias ou primárias, bibliográficas, fonográ-
ficas ou videográficas, escritas ou orais, voluntárias ou invo-

luntárias, foram abordadas com distanciamento crítico e 
concebidas como construtos discursivos1, e não como mero 
documentos que contém dados que só precisam ser lidos 
e anotados. Sem distinção hierárquica, todas contribuirão 
no trabalho de construção narrativa decorrente dos resul-
tados da pesquisa. Valemo-nos, para tanto, da audição das 
músicas selecionadas, bem como da leitura de suas letras 
e da pesquisa de todo tipo de fonte a elas relacionado, 
buscando entendê-las em seu contexto de produção, cir-
culação e recepção. Foram de grande utilidade, também, 
os discursos que se produziram a partir de tais músicas, 
tanto os proferidos por personalidades ou instituições auto-
rizadas no assunto quanto os mais difusos, de uso popular, 
decorrentes de suas apropriações cotidianas.   

Como uma forte base no Rio de Janeiro, a maioria dos 
artistas da Soul Music brasileira já era influenciada pelo 
movimento black power e pelas marcas do funk. Surgiu 
assim, então, nomes como o do pernambucano Paulo 
Diniz, com sua música “I Want To Go Back To Bahia”, 
Gerson King Combo, que era ex-dançarino. Com as 
músicas “Mandamentos Black” e “O Rei Morreu (Viva 
o Rei)”, tornou-se uma espécie de James Brown brasi-
leiro. Podemos citar também Carlos Dafé (Pra que Vou 
Recordar o que Chorei), Robson Jorge e Miguel de Deus 
(do disco Black Soul Brothers).

Como dissemos no início, artistas de gêneros como a 
bossa nova também se apropriaram do estilo funk-soul: 
Marcos Valle, com “Black Is Beautiful” e “Mentira”, é um 
exemplo. O samba soul de Jorge Ben Jor, Bebeto e Trio 
Mocotó e até mesmo Ivan Lins, que no começo de sua 
carreira mostrou um acento soul em sua música, como 
é o caso de “O Amor é Meu País”. Mais para o final da 
década, com o fenômeno dos bailes black no subúr-
bio carioca, surge um movimento que ficou conhecido 
como “Black Rio”, nome que batizou também um impor-
tante conjunto musical da época, a Banda Black Rio, que 
estriou em 1977, com o LP Maria Fumaça.

Posteriormente, uma versão apropriada da black music 
feita para as pistas dos clubes e bastante popular no 
exterior começa a substituir o funk. Era a disco music, 
de Dona Summer, Chic e Earth Wind & Fire, que logo 
teve sua melhor tradução aqui com as atrizes e canto-
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ras que foram produzidas pelo produtor e compositor 
Nelson Motta para trabalharem em sua casa  Frenetic 
Dancin’ Days, As Frenéticas. Com o título da casa surgiu 
uma novela, cuja música tema era cantada pelo grupo, 
detonado assim a onda disco no Brasil. Outra diva do 
disco aqui foi a Lady Zu, paulistana que estourou com a 
música “A Noite Vai Chegar”. E neste embalo embarca-
ram Gilberto Gil (com o LP Realce e Luar) e Tim Maia 
(com Tim Maia Disco Clube, que continha a música 
“Sossego”). O produtor e tecladista Lincoln Olivetti foi o 
mentor do funk pop de Realce e outros discos da MPB, 
gravando também com Robson Jorge a música “Aleluia”, 
que foi grande sucesso nas rádios. Tais estilos se esta-
beleceram de forma concreta e reinventaram a música 
brasileira no período da ditadura, mantendo um dis-
curso de liberdade e auto-afirmação étnica que preva-
leceu mesmo durante um regime totalitário que aplicou 
duras punições a vários artistas durante duas décadas.

NOTA

1 A noção de discurso aqui utilizada vale-se de alguns pressupostos de 
Mikhail Bakhtin (2003), para quem o enunciado só é possível numa 
situação de comunicação discursiva, caracterizada pela alternância 
dos sujeitos do discurso. Tal alternância determina os limites do enun-
ciado, tanto em relação aos enunciados anteriores, dos quais é uma 
espécie de resposta, quanto às compreensões responsivas que suscita.
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Discografia 
1970

 Ū Tim Maia - “Tim Maia” - Polydor (antiga Polygram)
 Ū Gerson King Combo e a Turma do Soul - “Brazilian Soul” - Polydor
 Ū Guilherme Lamounier - “Guilherme Lamounier” - Odeon
 Ū Jorge Ben - “Força Bruta” - Dusty Groove
 Ū Luis Vagner – Compacto Continental 1970 - Continental
 Ū Trio Mocotó – “O Som do Pasquim”
 Ū Wilson Simonal – “Simonal“ - EMI – Odeon
 Ū Tony Tornado – “Sou Negro” - EMI – Odeon
 Ū Paulo Diniz – “Quero Voltar pra Bahia” - EMI – Odeon 
 Ū Golden Boys – “Fumacê” - EMI – Odeon 

1971

 Ū Dila – “Dila” - CID
 Ū Tim Maia  - “Tim Maia” - Continental
 Ū Trio Ternura - “Trio Ternura” - CBS
 Ū Jorge Ben - “Negro É Lindo” - Philips
 Ū Eduardo Araújo - “Eduardo Araújo” - Odeon
 Ū Paulo Diniz - “Paulo Diniz”  - Odeon
 Ū Dom Salvador E Abolição – “Som, Sangue E Raça”- CBS
 Ū Di Melo – “Di Melo” 
 Ū  Os Diagonais – “Os Diagonais”- RCA
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 Ū Gerson King Combo & Os Diagonais – “Bicho, Brasa, Bicho” 
- Polydor

 Ū Ivan Lins – “Agora” - Forma
 Ū Tony Tornado – “Tony tornado” - EMI – Odeon
 Ū Roberto Carlos – “Roberto Carlos” - CBS

1972
 Ū Tim Maia - “Tim Maia” - Polydor
 Ū Jorge Ben - “Bem” - Philips
 Ū Elza Soares - “Elza Pede Passagem” - Odeon
 Ū Wanderléa - “Maravilhosa” - Polydor
 Ū Paulo Diniz - “E Agora, José?” - Odeon
 Ū Marcos Valle – “Vento Sul” - Odeon
 Ū Eduardo Araújo – “Eduardo Araújo” - RCA Victor
 Ū Totó e Cia. Ltda. – “Mãe Preta Megg” - RCA

1973
 Ū Luiz Melodia - “Pérola Negra” - Polygram
 Ū Tim Maia - “Tim Maia” - Polydor
 Ū Markus Ribas – “Marku” - Underground
 Ū Evinha – “Evinha” - EMI – Odeon
 Ū Cassiano – “Apresentamos Nosso Cassiano” - EMI - Odeon
 Ū Guilherme Lamounier – “Guilherme Lamounier” - Continental
 Ū Vanusa – “Vanusa” - Continental
 Ū Eduardo Araújo – “Eduardo Araújo” - RCA

1974

 Ū Tim Maia – “Racional Vol. 1” - Seroma
 Ū Jorge Ben – “A Tábua de Esmeralda” - Phillips
 Ū Deodato – “Whrilwinds” - MCA Records
 Ū Evinha – “Eva” - Odeon
 Ū Dom um Romão  - “Dom um Romão” - Muse Records

1975
 Ū Tim Maia – “Racional Vol.2” - Seroma
 Ū Jorge Ben - “Solta o Pavão”  - Philips
 Ū Di Melo - “Di Melo” (1975) - EMI- Odeon
 Ū Emílio Santiago - “Emílio Santiago”  - CID
 Ū Ivan Lins  - “Chama Acesa”  - RCA Victor
 Ū Bebeto – “Bebeto” - Tapecar
 Ū Azymuth – “Azymuth” - Polydor
 Ū Dom um Romão – “Spirit of the Times” - Muse Records
 Ū Os Famks – “Os Famks” - EMI – Odeon

1976
 Ū Tim Maia - “Tim Maia” - Polydor
 Ū Elza Soares  - “Lições de Vida” - Tapecar
 Ū Jorge Ben – “África Brasil” - Phillips
 Ū Jorge Ben – “Tropical” - Phillips
 Ū Luiz Melodia – “Maravilhas Contemporâneas” - Som Livre
 Ū Emílio Santiago – “Brasileiríssimos” - Phillips
 Ū Dom Salvador – “My Family” - Muse Records
 Ū Cassiano – “Cuban Soul – 18 Kilates” - Polydor
 Ū Luis Vagner – “Luis Vagner” - Copacabana

1977
 Ū Banda Black Rio - “Maria Fumaça” - WEA

 Ū Sydney Magal - “Sydney Magal” - Polydor
 Ū Tim Maia - “Tim Maia” - Som Livre
 Ū Azymuth – “Águia Não Come Mosca” - Atlantic
 Ū Sônia Santos – “Crioula” - Som Livre
 Ū Odair José – “O Filho de José e Maria” - RCA Victor
 Ū Robson Jorge – “Robson Jorge” - CBS
 Ū Hyldon – “Nossa História de Amor” - CBS
 Ū Lady Zu – “A Noite Vai Chegar” - Phillips
 Ū Placa Luminosa – “Velho Demais” - RGE
 Ū Miguel de Deus – “Black Soul Brothers” - Underground

1978
 Ū Gerson King Combo – “Gerson King Combo Vol. 2” - Polydor
 Ū Placa Luminosa – “Chuvas e Trovoadas / Não Pare de Dançar” - RGE
 Ū Dancin’ Days – Trilha Sonora Internacional - Som Livre
 Ū Luiz Melodia – “Mico de Circo” - Som Livre
 Ū Super Bacana – “O Conjunto” - Polydor
 Ū Banda Black Rio – “Gafieira Universal” - RCA Victor
 Ū Banda União Black – “União Black” - Polydor
 Ū Marcia Maria – “Marcia Maria” - Capitol Records
 Ū Os Famks – “Famks” - EMI
 Ū Sônia Burnier – “Te Contei?” - Som Livre
 Ū Tim Maia – “Tim Maia” - Seroma
 Ū Harmony Cats – “Harmony Cats” - Som Livre
 Ū Helio Matheus – “Boi da Cara Branca“ - Som Livre
 Ū Jorge Ben – “A Banda do Zé Pretinho” - Som Livre
 Ū The Fevers – “The Fevers” - EMI

1979
 Ū Lady Zu – “Fêmea Brasileira” - Phillips
 Ū Perla – “Pequenina” - RCA Victor
 Ū Gilberto Gil – “Realce” - Elektra
 Ū A Cor do Som – “Frutificar” - Atlantic
 Ū Marrom Glacê – Trilha Sonora Internacional - Som Livre
 Ū Lô Borges – “A Via Láctea”  - EMI
 Ū Markus Ribas – Cavalo das Alegrias - Phillips
 Ū Bebeto – “Cheio de Razão” - Copacabana
 Ū Tim Maia – “Reencontro” - Odeon
 Ū Taxi – “Taxi” - Kelo Music
 Ū Wilson Simonal – “Se Todo Mundo Cantasse Seria Bem Mais Fácil 

Viver” - RCA 
 Ū Pai Herói – Trilha Internacional  - Som Livre
 Ū Gretchen – “My Name is Gretchen”  - G&G Records

1980
 Ū Taxi - “Taxi” - Kelo Music
 Ū Banda Black Rio - “Saci Pererê” - RCA Victor
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