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RESUMO

As questões apresentadas esboçam o desdobramento de impressões referentes à minha tese de
doutorado. A pedagogia das canções diz respeito a como o cancioneiro popular incorpora uma pedagogia,
ao propor e difundir condutas e códigos de como viver e sobreviver à cidade/sociedade urbana e moderna
que emerge, às portas do século XX, de outra sociedade, agrária e tradicional. Também diz respeito a
como esse mesmo escopo discursivo produz uma antipedagogia ou pedagogia de resistência, ou pedagogia
do “outro” que, para além dos manuais de comportamento, que orientaram a sociedade cortesã carioca do
século XIX, problematiza e ensina como produzir zonas de respiro e enfrentamento aos códigos vigentes.
A pedagogia das canções deve então compreender o código e a transgressão. Por fim, esse material
sugere um método de interpretação que explora relações entre o contexto social, histórico e político e a
canção popular.
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ABSTRACT

The questions presented on this paper, outline some results related to my thesis. The pedagogy of the
songs relate to how the popular music incorporates a pedagogy, to propose and disseminate codes of
conduct and how to live and survive in the city / urban and modern society that emerges at the gates of
the twentieth century, from another society, agrarian and traditional . Also relates to how this scope
produces a discourse of resistance or an antipedagogy, or pedagogy of the "other" that, in addition to the
manuals of conduct which guided the court society of the nineteenth century Rio, discusses and teaches
how to produce freer zones and to cope with current codes. The pedagogy of the songs should then relate
to the code and to the transgression. Finally, this material suggests a method of interpretation that
explores relationships between social, historical and political context and popular song.

Keywords: Pedagogy, Popular music, discourse, city, behavior

Assume-se nesta apresentação uma estreita relação entre o cancioneiro popular e a sociedade carioca em
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processo de urbanização nas primeiras décadas do século XX. Para analisar estas relações partimos do
entendimento pós-virada lingüística, que compreende neste caso tanto o cancioneiro popular quanto o
urbano como signos, o que implica em perceber não apenas o cancioneiro, mas também a cidade ou o
urbano para além de sua expressão territorial/material. Assume-se que o cancioneiro popular, como
campo discursivo se pretende fazer ouvir também como uma crônica da experiência pública ao comentar
os fatos, afetos e costumes da ocasião, emoldurá-los com expressões e imagens que alimentam essa
experiência. Comentando os fatos e os afetos, costumes e códigos, mitigando as dores de homens e
mulheres, ricos e pobres, amados ou não, o cancioneiro popular propõe um discurso de cidade, de
cotidiano, de comportamento, de experiência, de valor que contamina e se contamina do ethos e do signo
urbano. Porém, como alerta Calvino (2005), esse discurso (do cancioneiro) não deve ser tomado pela
cidade propriamente dita, apesar de haver certa relação entre a cidade e o que se diz dela. Traduzindo o
autor em termos derridianos[ii] assumimos que há o escopo de signos produzidos pelo discurso
cancioneiro e há o escopo de signos produzidos pela experiência urbana e entre esses dois escopos um
diálogo, um jogo se expressa. Propõe-se então que o discurso do cancioneiro ao inscrever signos de signos
no cotidiano tece uma economia de palavras e sons que sugere referências discursivas e imagéticas de
sentidos de encontro e desencontro, ordem e desordem, moral e transgressão, afeto e dor, pudor e
erotismo.

O campo discursivo do cancioneiro popular canta as transformações urbanas, como suporte e potência,
acessível às ideologias contra e a favor do código oficial, burguês, capitalista, que orienta de cima para
baixo o modo de uso e ocupação da cidade. Frente às transformações que a modernidade impõe, o
cancioneiro aborda as mudanças nos códigos dos vínculos de amizade e amor, das relações de família, de
vizinhança, de trabalho e lazer. As novas possibilidades de circulação na cidade, o bonde e o automóvel
configuram tema recorrente do cancioneiro popular que em geral e de forma eloqüente aplaude as
transformações que as tecnologias recém implantadas produzem no cotidiano. As marcas de certo
aburguesamento da sociedade são temas para o compositor popular: o telefone privado, o fonógrafo, a
fotografia, o cinema, o cabaré, o teatro, o passeio (o footing) e o consumo nas lojas finas da Rua do
Ouvidor, butiques, cafés e restaurantes do Centro proporcionando novas experiências cotidianas de
encontro e segregação de grupos e indivíduos nos espaços públicos remodelados. Às vezes, as imagens do
progresso e da modernidade, no discurso do cancioneiro popular, ganham contornos transgressores e
irônicos, que expõem a desordem e os conflitos sociais que o discurso oficial gostaria de varrer para
debaixo do tapete.

O chefe da folia pelo telefone manda avisar
Que com alegria não se questione para se brincar
O chefe da polícia pelo telefone manda avisar
Que na Carioca tem uma roleta para se jogar[iii].

Oi, que bonde pau, não sai do lugar
Leva mais de uma hora pra chegar na cidade.
Piedade é o pior
Se você vai pra cidade no Piedade
Eu vou a pé que é melhor[iv].

As canções acima operam signos de choque de interesses entre elite e classes populares pelo uso e
ocupação do espaço público. Esse embate reflete-se na festa, no carnaval, com as regulamentações e
normas para se brincar na rua. Também no direito de circulação e ocupação da cidade. Vez por outra essa
disputa pela rua estoura em conflitos sangrentos, haja vista a Revolta da Vacina contra a política higienista
de Oswaldo Cruz que justificou também o estopim contra o “bota-abaixo[v]” de Pereira Passos e do
processo de segregação da ocupação do solo urbano, orientando ricos para a beira-mar e pobres para as
franjas do Centro, favelas e subúrbios que o trem da Central alcançava.
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Refletindo sobre a miríade de elementos contemplados pelo cancioneiro popular, considerando ainda o
processo de urbanização e modernização que a sociedade atravessa no decorrer do século XX, proponho
que, durante esse período, a canção teria tido uma segunda função, para além do entretenimento
desinteressado: informar, formar e ensinar a população segundo os novos códigos de conduta e
convivência na cidade. Isto é, o cancioneiro popular, aderente ao poder hegemônico das elites, além de
entretenimento popular, também serviu de ferramenta de enquadramento da sociedade, para que de
forma coesa aderisse aos códigos de aburguesamento, civismo e ordem, referentes ao processo de
urbanização que se experimenta na cidade do Rio de Janeiro, logo nas primeiras décadas do século XX. O
samba, “que ninguém aprende no colégio[vi]”, estaria ensinando a sociedade carioca a viver na cidade,
através de uma pedagogia que convence a partir do emocional, do intuitivo e da repetição de signos de
comportamento e valor. Essa parcela do cancioneiro popular funcionaria, no decorrer da primeira metade
do século XX, como elemento pedagógico central da formação e percepção sócio-emocional das classes
sociais, com ênfase nas classes populares, no trabalhador, na dona de casa e na criança pouco
escolarizada. Orientando-os em seu processo de adesão ao código burguês-citadino.

Quem trabalha é que tem razão
Eu digo e não tenho medo de errar
O bonde de São Januário
Leva mais um operário
Sou eu que vou trabalhar[vii].

Levou meu pandeiro, levou meu dinheiro
Até carregou o meu tan-tan
Deixou um bilhete e foi pro Catete sambar
E só volta amanhã de manhã
Levou o meu terno de linho novinho
Sambando é capaz de rasgar
Estou só pensando amanhã de manhã.
Com que roupa é que eu vou trabalhar[viii]

A canção reafirma o código quando, por exemplo, faz apologia do trabalho, da moral, do respeito às leis e

do agir segundo o enquadramento proposto por uma dada ordem urbana. Os assuntos podem variar de

conselhos a como se portar em público ou lidar com vizinhos às motivações cívicas de cumprir com o

serviço militar ou apoiar o processo democrático, comparecendo às urnas de votação trajando a roupa

adequada.

Já são dez horas no relógio da Matriz
E o almoço, até agora ainda não fiz.
Logo hoje que é dia de eleição
Está custando cozinhar o meu feijão
Ainda tenho que passar na costureira.
Pra apanhar o meu vestido.
Vou votar em Madureira[ix].

Nega, meu bem.
Me passe o meu terno branco
E me compre um par de tamancos
Eu hoje vou votar
E avise o pessoal do morro
Que o homem é o Ademar[x].
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Entende-se a pedagogia tradicional que orienta a educação no Brasil entre 1900 e 1950, período paralelo
ao do cancioneiro em foco, como método, campo discursivo ou ferramenta ou conceito que afirma que o
indivíduo “precisa aprender a adaptar-se aos valores e normas vigentes na sociedade de classe[xi]”.

Quase todas as tendências do pensamento pedagógico laico do início do século XX passam
a advogar algum tipo de união entre ensino e trabalho. As reflexões de Durkheim, Dewey e
Gramsci exemplificam essa situação. (...) Entendendo que a expansão da educação escolar
possibilita à sociedade a diversificação das especialidades profissionais, Durkheim a vê com
bons olhos na medida em que, assim fazendo, estaria colaborando para tornar complexa a
divisão do trabalho social. Para ele, uma sociedade com tal complexidade e diversificação
rege-se por uma "solidariedade orgânica", funciona como um corpo que se mantém coeso
pela interdependência de seus órgãos (Guiraldelli Jr., p.14, 2006).

Considera-se ainda que o escopo de métodos pedagógicos relativos à Pedagogia da Libertação de Paulo
Freire ou de Piaget, valorizando as capacidades cognitivas de aprendizagem que escapam da necessidade
de adaptação e normatização do indivíduo ao meio exógeno é justamente aquele que dificilmente pode ser
aplicado em uma sociedade capitalista, burguesa valorizando as iniciativas do indivíduo atomizado na
cidade. A partir dessas premissas, é possível aproximar o discurso cancioneiro popular aderente ao escopo
discursivo tradicional pedagógico, se não na forma, ao menos nos objetivos de integrar e melhor adaptar o
indivíduo às transformações do meio.

Pode-se considerar que se o discurso cancioneiro popular tem papel central no processo de fixação de
normas hegemônicas ditadas pelos poderes do Estado e das elites burguesas, também está presente nas
formas discursivas da transgressão de códigos e valores imprescindíveis ao modelo conservador de
modernização da sociedade urbana. A difusão dos códigos e valores do poder constituído através do
cancioneiro popular aderente entra em conflito com um segundo repertório movido pelos signos de
transgressão, subversão e descortino da falsa moral burguesa.

Vivo na malandragem
Não quero saber do batedor
Pode escrever o que vou dizer
Ando melhor do que um trabalhador
Não há riqueza que me faça enfrentar o batedor
Pois quem é rico nunca foi trabalhador[xii].

Para efeito desta interpretação, o discurso acima subverte e renega os valores a que a sociedade
brasileira, consensualmente ou não, é levada a aderir: a moral do trabalho proposta pelo Estado, certo
padrão estético proposto pela burguesia, determinado comportamento público esperado pelos agentes da
lei e da ordem. A idéia de pacto consensual esbarra no discurso irônico do cancioneiro popular, que utiliza
esse recurso como forma de driblar a censura do Estado. O conflito se apresenta quando o cancioneiro
popular tratado como plataforma discursiva serve tal aos valores de “ordem e progresso” da nação, qual à
subversão desses mesmos valores. Ao elencar signos de interesse da classe popular, o samba a seguir
possibilita a seguinte interpretação: toma as dores da gente pobre, redime a festa popular, a bebida ilegal,
o roubo do “cabrito” e denuncia a vulnerabilidade do grupo frente à repressão da ordem. Ainda revela as
relações informais com o “patrão cordial[xiii]”, das quais o pobre torna-se refém ao se perceber divorciado
da condição cidadã e do reconhecimento de direitos civis mínimos referentes ao abrigo da lei.

Bento fez anos e então me convidou
Para uma cabritada e onde tem cabrito eu tô, ora se tô.
E foi quando comes e bebes começou
No melhor da brincadeira a polícia e o dono do bicho chegou
Botaram a gente sem culpa no carro da rádio patrulha e levaram
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Levaram o coitado do cabrito e toda a bebida que tinha quebraram
O seu delegado não estava querendo ninguém liberar
O patrão da Sebastiana é que foi no distrito e mandou me soltar[xiv].

Assim, a difusão/repercussão do cancioneiro popular no período em foco, produziria um efeito
ambivalente: confeccionar uma pedagogia que educa a massa de ouvintes no que toca comportar-se e
saber seu lugar na cidade, mas também expressar, na forma de uma pedagogia de resistência, um
discurso crítico, transgressor, subversivo ao poder constituído pelo Estado e elites – arengas conjugais,
relações de vizinhança, corrupção da política, reclamações dos serviços públicos, códigos de etiqueta,
maneirismos da burguesia, violência policial, violência doméstica, são tratados ora em tons dramáticos,
ora com humor, sarcasmo ou crítica social, a exemplo das crônicas, charges e caricaturas dos periódicos à
época. Ao se valer desse matiz, a música problematiza os códigos e valores que delimitam norma e
anomia[xv].

Vejamos porque a oposição de discursos pedagógicos e anti-pedagógicos contida no cancioneiro popular se
expressaria de maneira mais nítida dentro do recorte temporal proposto para esta apresentação. O recorte
aqui sugerido abarca um período de tempo que vai do início do século XX até os anos sessenta. Este
período é caracterizado por dois fenômenos centrais para esta argumentação: a produção do signo
cancioneiro popular fixando valores do urbano e o signo cidade fixando valores positivos de progresso,
modernidade e civilidade da sociedade brasileira. Em termos materialistas, que dizem respeito à elevação
da base tecnológica da sociedade, a virada do século XIX para o XX marca o momento das primeiras
gravações musicais, que rapidamente se tornam acessíveis ao público, elites, pequenas burguesias
urbanas, graças a engenhocas como auriculares que ao custo de umas moedas reproduziam nas paradas
de bonde as músicas de um fonógrafo público. Além disso, segundo Cunha (2001, p.155), o início do
século XX caracteriza-se como o período em que se rompe com o mito alencariano, do índio nobre e do
sertanejo vigoroso, preso ao passado colonial e escravista. Esse mito já não se presta como síntese da
identidade nacional, frente às transformações da sociedade que adentra o século XX ávida de ares
libertários e civilizatórios que só encontraria na cidade. A cultura popular urbana vai sendo gestada a partir
das primeiras décadas do novo século, para se apresentar como síntese da identidade nacional a partir dos
anos 20. O homem público e urbano do Rio de Janeiro, mesmo das classes populares, da favela e do
subúrbio, já é capaz de reconhecer, identificar e mesmo elaborar uma crítica às falas francófonas da elite.
De fato, a favela cantada no cancioneiro popular guarda um sentido de Arcádia, avant-citè, comunidade de
pessoas, em franca oposição à modernidade impessoal da multidão na cidade.

Barracão de zinco sem telhado
Sem pintura, lá no morro
Barracão é bangalô
Lá não existe felicidade de arranha-céu
Pois quem mora lá no morro
Já está pertinho do céu
Tem alvorada tem passarada alvorecer
Sinfonia de pardais anunciando o amanhecer
E o morro inteiro no fim do dia
Reza uma prece Ave-Maria[xvi]

Há um discurso criado para a favela como lugar que desperta saudades na fala de quem a troca pela
cidade. A favela é representada como palco dos sentimentos nobres, genuínos, em oposição à cidade,
lugar do orgulho, da falsidade, do sarcasmo e do vício.

Ir lá no morro é saber da verdade não há fingimentos como há na cidade
Tudo no morro é tão diferente todo vizinho é amigo da gente

Pág.5/12



Há um batuque, nossa maravilha, toda cabrocha pertence à família.
Tudo no morro é melhor que na cidade tanto na dor quanto na felicidade
Quando a cidade adormece sonhando, o morro penetra na noite cantando[xvii].

Deve-se considerar nessa miríade[xviii] de vozes convergentes o quanto esta visão idílica do morro levaria
a certo apaziguamento dos conflitos de classe embutidos na elação cidade x favela. O morro visto como
céu no chão afasta a percepção da falta, da carência e permite “louvar a pobreza”. Claro que
contra-exemplos também existiram, mas a visão romântica da favela e do morro era hegemônica, tal qual
a visão ufanista do samba que exalta o Brasil. Um exemplo desse discurso apaziguador é o samba
“Aquarela do morro” (A. Canegal e V. Silva, 1952), exaltando as virtudes e belezas do morro em perfeito
contraponto com a “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso.

Noite majestosa/ Mulata dengosa no terreiro a gingar.
Sambistas apaixonados cantando /Tocando pandeiro pra ela sambar.
Ó que melodia diferente sua poesia é tão bela.
O morro que fez o samba no coração da gente/ Também tem a sua aquarela[xix].

A transição que a sociedade experimenta na virada dos séculos XIX e XX, considerando a Abolição e a
República, tensiona diretamente as negociações de uso e ocupação da cidade entre classes sociais
antagônicas.

Antes de ser consumada a abolição, o desejo por ela mantinha coesa a elite
republicana e abolicionista na crença de que, a partir do reconhecimento de todos
como cidadãos livres, a tão sonhada unidade do povo naturalmente se
expressaria. Porém, o que se segue ao episódio abolicionista são mais diferenças,
marcadas por múltiplas singularidades culturais e heterogeneidades sociais, que,
até então, operavam longe das ruas e do olhar civilizatório, encobertas sob o
manto escravista. Frente a esse fenômeno, a elite divide-se e testemunha a
cizânia de seus discursos e opiniões sobre como lidar com a liberdade dos “novos
cidadãos”. Cunha (2001, p. 157) observa que a Belle-Époque é o momento em
que negros e pobres testavam as novas regras sociais, enquanto os “outros”, da
elite, tentavam impor limites à experiência de liberdade dos “novos cidadãos”.
Essa transição representou para a elite “o momento em que não se sabia muito
bem os limites entre o aceitável e o desejável” (CUNHA, 2001, p. 155).

Ainda na análise de Cunha (2001), as Sociedades Carnavalescas do século XIX caracterizaram-se por sua
grande função pedagógica, através da fixação de paradigmas estéticos da elite e condutas “civilizatórias”
que, na prática, ocorriam durante os desfiles, seja através das mensagens veiculadas nos “carros de
idéias” seja pelo luxo das apresentações públicas que marcavam o ponto alto do Carnaval. “O pobre
adentra o século XX reproduzindo práticas carnavalescas, que emulam o discurso da elite através da
apropriação de signos de distinção” (CUNHA, 2001, p. 162). Esse processo é identificado pela autora como
o resultado direto do esforço pedagógico que o carnaval das Grandes Sociedades efetuou nos espaços
públicos da cidade durante os festejos no século anterior. O resultado disso é que, entre o entrudo[xx] do
século XIX e os cordões e ranchos que ditam a folia no novo século, a idealização de um carnaval ordeiro e
de matizes vienenses (máscaras, reis, rainhas, classe popular fantasiada de nobreza) passa a orientar as
práticas carnavalescas. Em 1907, o Ameno Resedá do bairro do Catete torna-se o primeiro rancho, com
reconhecimento de toda a imprensa, a inaugurar o novo carnaval civilizado.

Propomos que, uma vez configurada a emergência e expansão da indústria fonográfica, a função
pedagógica foi sendo pari passu transferida para o discurso do cancioneiro popular, veiculado à exaustão
pelo rádio – cujo alcance se alastra rapidamente pelo país a partir dos anos de 1930 pela Rádio Nacional,
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projeto de integralização do Estado Novo. Como já foi exposto, é preciso considerar certos conflitos que se
dão dentro do próprio discurso da música popular, que contempla a ordem e a transgressão, sob a
dimensão do cotidiano e dos acontecimentos que marcam a sociedade. Tinhorão (2000) observa que foi
com Eduardo das Neves, ainda na última década do século XIX, que o cancioneiro popular começou a
tratar do cotidiano urbano. O dia-a-dia da cidade, seus personagens típicos, vendedores, mulheres
bonitas, malandros e agentes da lei, encontros inesperados na rua, no bonde, nos Cafés e nos bares da
cidade, casos de violência, grandes acontecimentos cívicos, enfim, toda uma gama de episódios que
seriam indiferentes ao cancioneiro popular anterior e que agora emergem como temas.

A mania de querer fazer a modinha dizer alguma coisa, que no romance Lima
Barreto não esclarece qual seja, era referência ao fato de Eduardo das Neves ter
criado, a partir da última década do século XIX, a novidade da composição de
cançonetas, modinhas e lundus sobre acontecimentos históricos ou de interesse
do momento, como os crimes famosos, escândalos da cidade, etc (TINHORÃO,
2000, p. 16).

Na outra ponta da pesquisa, o recorte que nos interessa aqui se exaure nos anos sessenta. A cidade do
cancioneiro popular sai de cena e o mote do país sufocado pela ditadura passa a ser o tema central do
discurso, não mais do cancioneiro popular, mas de um novo signo: a música popular brasileira ou MPB. A
crônica urbana cuja ironia e malandragem serve de contraponto ao ufanismo varguista da “Aquarela do
Brasil” e aos arroubos desenvolvimentista dos anos 50 é substituída pela fala emergencial da canção de
protesto e posteriormente por uma fala diretamente “anti-aquarélica”, que contradiz o ufanismo,
estigmatizado como peça publicitária a serviço da Ditadura Militar. Exemplos da emergência do tema
anti-ufanista são: “Querelas do Brasil[xxi]” que lamenta o fato do Brazil com “Z” não conhecer o Brasil
com “S”, “O mestre-sala dos mares[xxii]”, que se vale da Revolta dos Marinheiros para falar da tortura e
da ditadura dos anos de chumbo através de linguagem metafórica: “rubras cascatas jorravam das costas
dos santos entre cantos e chibatas”, ou ainda, “Bye, bye, Brasil[xxiii]”, que explicitamente nos informa
que “aquela aquarela mudou”. Mesmo quando a cidade aparentemente vem à baila, como no verso “O Rio
de Janeiro continua lindo” da canção “Aquele Abraço[xxiv]”, não é da experiência da cidade que Gilberto
Gil fala, mas do exílio. O mesmo serve para o “Samba de Orly” de Vinícius e Chico Buarque.

Vai meu irmão pega esse avião/Você tem razão de correr assim
desse frio, mas veja/ o meu Rio de Janeiro
antes que um aventureiro lance mão... [xxv]

Uma vez explicitado o método de marcação dos limites temporais, podemos caminhar para a última
questão do artigo, que se prende de forma mais atenta à problemática da interpretação do discurso
cancioneiro popular através de duas metodologias ao mesmo tempo e contraditoriamente,
complementares e antagônicas, segundo a episteme que cada uma elenca. Até aqui deixamos claro que a
pedagogia do cancioneiro popular produziria também uma antipedagogia, operando assim signos
ambivalentes de aderência e transgressão em relação ao poder hegemônico, representado aqui pelo
Estado e elites sociais. Esse duplo significado (aderência e transgressão) se expressaria, em primeiro
turno, através de Sujeitos Discursivos (SD) eleitos para esta interpretação, segundo a metodologia da
hermenêutica dialógica de inspiração bahkitiniana[xxvi]. Ao mesmo tempo, esse duplo significado já vai
sendo rasurado pela impossibilidade de uma interpretação com sentido/significado único ou fechado,
segundo a interpretação derridiana de signo, marca, rasura. Aliado ao debate desconstrutivista do
pós-maio de 68, o pensamento derridiano expressa-se como ferramenta de vigilância sobre verdades,
conceitos e sentidos pré-dados, não problematizados e que não se permitem auto-questionar.

Para os objetivos desta apresentação nos limitaremos à primeira operação que diz respeito à interpretação
de signos dentro da metodologia especificada pela hermenêutica dialógica. Sob a orientação metodológica
da hermenêutica dialógica, pode-se num primeiro momento pensar os Sujeitos Discursivos como alegorias
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que sintetizam, enquanto campo reflexivo, objetos, idéias, questões, modos de agir, refletir e existir, cujos
discursos constituem-se, sempre em relação dialógica com o de seus alteres. A princípio pode-se pensar
em dois tipos alegóricos: (1) um tipo que ao dialogizar, sob a interferência dos discursos localizados nos
contextos do recorte, produz significados de discurso que tendem a aderir aos significados discursivos
estabelecidos pelos discursos hegemônicos de modernidade, urbanidade, tradição, ruralidade e identidade
nacional, construídos e defendidos, de forma geral, pelos inúmeros discursos caracterizados como fala das
elites que exercem poder sobre o Estado, o pensamento intelectual e a riqueza econômica. (2) O segundo
tipo opera, simplesmente, em sentido oposto, transgredindo os discursos da elite hegemônica. Ao grupo
de discursos caracterizados pelo tipo que adere emprestaremos o nome de “Barão da Ralé[xxvii]” (BR).
Isto é, trata-se do sujeito discursivo que embora caracterizado por sua origem popular, adere aos códigos
e valores das elites, considerando-se assim como uma espécie de tutor/tutorial das classes populares. Um
tutorial que faz chegar aos populares à consciência dos ideais de modernidade ou identidade nacional,
construídos em movência, segundo a negociação travada entre grupos no poder. A estratégia
correspondente ao tipo de discurso do Barão da Ralé seria contestada pelo outro tipo de sujeito discursivo
que trataremos como “Rapaz Folgado[xxviii]” (RF), cuja postura, como o nome bem sugere, é de
enfrentamento aos códigos e posturas dos discursos hegemônicos. Obviamente, tais estratégias se
confundem e, por vezes, é possível identificar os discursos do “Barão da Ralé” travestidos das intenções,
formas e estética do discurso “Rapaz Folgado” ou vice-versa. Seguiremos retomando nossas alegorias,
interpretando seus discursos, características, estratégias e possíveis contradições. Aliás, sobre
contradições, podemos adiantar que, ao contrário do discurso de um possível SD revolucionário
(configurado mais estreitamente ao materialismo histórico de base marxista e expressando-se através do
repertório das canções de protesto dos anos 60), esses tipos, BR e RF, adotariam estratégias,
aparentemente, opostas, expressando discursos que interpretamos como de enfrentamento ou de adesão,
mas que, também, retro-alimentam a manutenção de certas condições de dominação, e, sendo assim,
segundo nossa interpretação, não expressariam discurso revolucionário, ao menos, não nos moldes
paradigmáticos a partir de uma consciência/formulação nítida de classe social. Às vezes, podem mesmo
adotar estratégias discursivas tais como expressar significados conservadores visando transformação.
Porém, o caráter dessa transformação seria sempre pontual ou particularizado em um contexto que não
ultrapassa os limites do indivíduo ou da pessoalidade. O mesmo vale para os discursos localizados no
contexto, como discursos das elites políticas, intelectuais etc. Por exemplo: é comum a posição
hegemônica expressar um discurso de base moderna e transformadora, mas, que resulta na conservação
de valores da tradição e de determinadas formas de dominação. Caso pretendêssemos, nessa
apresentação caminhar para além dos SD eleitos, teríamos que assumir a contaminação que o SD
Revolucionário produz nas alegorias anteriores como discurso preferencial do cancioneiro popular brasileiro
para efeito de inscrição de temas referentes ao público e ao político. Para finalizar, apresento alguns
enunciados, canções, em que os significados de aderência e oposição aos discursos hegemônicos emergem
segundo minha interpretação-tradução de forma mais evidente sobre os temas trabalho, ordem e
nacionalismo.

Por fim, é necessário esclarecer que esse método interpretativo de uso da canção popular objetiva
promover diálogo entre os campos da música e da sociologia, sugerindo possibilidades de pesquisa e
práticas de ensino para profissionais de ambos os campos referidos. O conteúdo desta apresentação está
bem mais detalhado no corpus de minha tese de doutorado, onde se aprofundam questões referentes à
metodologia de interpretação discursiva de Bakhtin e a rasura subseqüente produzida pela desconstrução
de Derrida. Por fim acrescenta-se que as canções aqui citadas estão disponíveis para o ouvinte no site do
Instituto Moreira Sales ou na mídia que acompanha minha tese depositada na biblioteca do IPPUR/UFRJ.

RAPAZ FOLGADO

BARÃO DA RALÉ

Trabalho
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Trabalho

Vivo na malandragem.

Não quero saber do batedor

Pode escrever o que vou dizer

Ando melhor do que um trabalhador

Não há riqueza que

me faça enfrentar o batedor

Pois quem é rico nunca foi trabalhador[xxix]

Ordem

Meu chapéu do lado tamanco arrastando.

Lenço no pescoço, navalha no bolso.

Eu passo gingando, provoco e desafio.

Eu tenho orgulho de ser tão vadio

Sei que eles falam do meu proceder

Eu vejo quem trabalha andar no misere.

Eu sou vadio porque tive inclinação

Eu era criança tirava samba canção[xxx].

Nacionalismo

Ia-iá me deixa subir nessa ladeira

Eu sou do bloco que pega na chaleira

Lá vem o cordão dos “puxa-sacos”

Dando viva a seus maiorais

Quem está na frente é puxado pra trás

E o cordão dos puxa-sacos

Cada vez aumenta mais

Vossa excelência, vossa eminência.

Quem trabalha é que tem razão

Eu digo e não tenho medo de errar

O bonde São Januário

Leva mais um operário

Sou eu que vou trabalhar[xxxii]

Ordem

Mato grosso quis gritar

Mas, em cima eu falei

Os homi ta com a razão

nós arranja outro lugar

Só se conformemo

Quando o Joca falou

Deus dá o frio conforme o cobertor[xxxiii]

Nacionalismo

Eu tenho um barraco no São Carlos

Onde há paz e harmonia

Onde há samba noite e dia

Eu tenho uma nega e um violão

Um herdeiro que mais tarde

Ficará com o barracão

Mas se a pátria precisar

Boto meu fuzil no ombro

Largo tudo e vou brigar

Vocês estão pensando

Que estou contando lorota

Sou mulato patriota
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Quanta reverência nos cordões eleitorais

Mas, se o doutor cai do galho e vai ao chão.

A turma toda evolui de opinião.

E o cordão dos “puxa-sacos”

cada vez aumenta mais[xxxi].

Meu sangue nunca negou.

Tem lá em casa um baú

Que por dinheiro nenhum eu dou

Dentro tem uma medalha

Que foi do meu bisavô

Que em campanha ganhou[xxxiv]
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nasci no morro, A. Barroso, 1945).
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um suposto real dado, apresentar-se-iam como construções indissociáveis e constitutivas do mundo em
suas dimensões, material, ideológica ou axiológica (Araújo et all, 2007).
[xxvii] Faz referência à música de Chico Buarque, A volta do malandro, 1985, que ironiza o malandro na
tensão entre o ethos popular e a elite.
[xxviii] Faz referência à música homônima de Noel Rosa, Rapaz Folgado, 1933, que ironiza a postura da
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