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Resumo 

 

Em “Compassos e descompassos: notas sobre a história da música popular brasileira” 
trato das proposições de intelectuais acerca da identidade nacional e musical do Brasil. José 
Ramos Tinhorão, Ricardo Cravo Albin e Sérgio Cabral são os intelectuais escolhidos, pois em 
suas obras lançaram interpretações sobre as transformações ocorridas na esfera da produção 
musical a partir da década de 1960, quando começou a despontar no campo dos estudos e da 
crítica sobre a música popular.  

Tendo atuado como peritos do tema, em suas procuras pelo “autêntico” e pelo 
“nacional”, estes intelectuais construíram narrativas históricas sobre a música popular 
brasileira. Estas, forjadas por Tinhorão, Cravo Albin e Cabral, foram examinadas a fim de 
verificar como se insere em suas respectivas análises a busca pela autenticidade e pelo 
nacional-popular. Foram abordados os sistemas classificatórios em relação à categoria 
“música popular brasileira”. A metodologia privilegiou a análise textual para cotejar a 
produção intelectual desses mediadores culturais. A questão premente nesta investigação, 
portanto, é compreender a atuação desses mediadores culturais na constituição de lugares para 
determinados artistas e “gêneros” musicais em narrativas de longa duração das 
transformações no campo musical brasileiro. Para isso analisa-se em algumas obras de 
Tinhorão, Cravo Albin e Cabral as principais ideias, buscando apreender as interpretações 
olhar historicizante  que lançaram sobre a música popular brasileira. 
 
Palavras-chave: intelectuais; história da música; historiografia; música popular brasileira. 
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Introdução 

 

Este trabalho busca compreender os efeitos da seleção de figuras icônicas nas 

narrativas da história da música popular brasileira. As obras de José Ramos Tinhorão, Sérgio 

Cabral e Ricardo Cravo Albin são analisadas e cotejadas com o intuito de esboçar brevemente 

um mapeamento de itinerários intelectuais de três autores, pertencentes à geração nascida 

entre as décadas de 1920 e 1940, que construíram no decorrer da segunda metade do século 

XX relatos acerca do passado da produção musical brasileira. A questão premente nesta 

investigação recai sobre a atuação desses mediadores culturais na constituição de lugares para 

determinados artistas e “gêneros” musicais em narrativas de longa duração das 

transformações no campo musical brasileiro.  

A diferença estrutural entre gostos artísticos e sua correspondência em uma sociedade 

que hierarquiza grupos sociais não pode ser negligenciada, contudo abordo esses três autores 

como membros de uma camada de peritos, que é constituída pelos responsáveis pela avaliação 

da música brasileira. Essa intelligentsia, que não forma um grupo coeso, tampouco 

institucionalizado, compartilha uma visão de mundo a respeito de algumas questões que 

estiveram presentes no campo musical brasileiro pelo menos desde a década de 1960.  

Seguindo as proposições de Mannheim, a intelligentsia não é uma classe, não forma 

uma mentalidade monolítica organizada por uma coesão intersticial. Os membros dessa 

camada social devem ser compreendidos a partir de sua localização na ordem social, por esse 

motivo a intelligentsia não é um grupo inteiramente desligado e livre das relações de classe.  

Compreendida como camada social fluida e aberta (Mannheim, 1957), seus membros atuam 

como provedores de ideologias e podem participar de uma grande diversidade de 

movimentações políticas e culturais na sociedade. Para analisar a situação dos intelectuais, 

Mannheim elenca os fatores que influenciam sua posição social: a fase da carreira, o tipo de 

ascensão (individual ou como membro de um grupo), a posição de sua geração em relação às 

demais e o tipo de filiação, por exemplo, em clubes e partidos. No caso em tela, os três 

autores podem ser classificados como membros da intelligentsia vocacional, camada social 

cujos intelectuais dedicam toda sua vida como intérpretes autorizados do mundo. 

 Com este trabalho, pretendo lançar um olhar sobre as categorias que formularam a 

partir de uma estrutura conceitual de um modo de pensamento (Mannheim, 1976). Busco, 

ainda seguindo a orientação de Mannheim, operar nessa análise a reconstrução, ainda que 

parcial, sua visão de mundo a respeito de fatos históricos. .  

Cabe entender nessa análise a atuação desses intelectuais como produtores de 

interpretações da história da música popular brasileira. Seus olhares, voltados para o passado, 
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partem de questões do presente e buscam alternativas para o futuro. Em momentos de 

transformação do campo musical brasileiro, os autores começaram a atuar a partir da 

emergência da Música Popular Brasileira – entendida aqui como um conjunto de padrões 

estéticos presentes em obras musicais compostas, principalmente, na década de 1960 e 

divulgadas nos festivais competitivos – e da diversificação do mercado fonográfico. O 

engajamento na defesa da “autêntica” produção musical brasileira se tornou condição 

imprescindível na escrita da história de diversos historiadores e musicólogos. 

A marca da busca pelo popular, pelo nacional e pelo autêntico nos leva ao tema da 

“cultura popular”. Cultura popular”, de acordo com Chartier (1995), é uma categoria erudita 

utilizada para designar práticas fora dos domínios da cultura erudita. Ainda orientado pelas 

reflexões desse autor, levaremos em consideração que há dois modelos de inteligibilidade da 

cultura popular, um que enfatiza sua autonomia e outro que aponta sua dependência, ou 

subordinação, à cultura erudita. Ambas as perspectivas servem para basear modelos de se 

contar o passado, criando uma época de ouro, antítese do presente, fase de desmantelamento e 

distanciamento de suas matrizes. Os diferentes projetos de modernização das manifestações 

culturais no Brasil, em sua maioria, contaram com a conjunção do erudito, da “cultura alta”, e 

do popular como elemento de manutenção da peculiaridade música popular brasileira, a 

exemplo das experiências de Francisco Mignone, Camargo Guarnieri e Luciano Gallet na 

composição erudita baseada em motivos populares rurais – a estilização do folclore (Wisnik, 

2007). Do ponto de vista historiográfico, verifica-se a tendência de compreender a cultura 

popular como elemento sobrepujado pela ação destruidora da cultura de massa (Chartier, 

1995).  

Se compreendermos “cultura popular” como categoria analítica necessária para a 

abordagem de determinadas práticas culturais, começamos a evitar sua entificação. A 

pluralidade da produção e da criação de atitudes, valores e formas simbólicas pode ser 

compreendida a partir da apropriação e de impressão de significados aos objetos. Para refutar 

a noção de homogeneidade, por vezes, encontramos a utilização da categoria “cultura das 

classes populares”.  

De acordo com Burke, ocorreu o surgimento de novos termos, o que indicaria a 

emergência de novas ideias, com o advento cultural de “descoberta” do povo, interesse pela 

alteridade interna. Como exemplo, o autor menciona o surgimento do termo alemão 

“Volkslied”, canção popular, entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Para 

Burke, quando a cultura popular tradicional estava desaparecendo começou a interessar 

intelectuais que buscavam reagir contra o elitismo de correntes iluministas hegemônicas, ao 

mesmo tempo afirmavam a autodefinição e a libertação popular do ponto de vista político. 
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Com essa aproximação do antigo, do distante e do popular, os descobridores da religião e da 

cultura populares na Europa possuíam razões intelectuais, estéticas e políticas para adotar uma 

espécie de primitivismo, ligada ao comunitarismo e ao purismo.  

O surgimento da expressão cultura popular, Kultur des Volkes, em contraposição à 

cultura erudita, Kultur der Gelehrten, enfatiza os usos e costumes do povo capazes de 

expressar o espírito de uma nação (Burke, 1989). O povo era definido como a totalidade de 

pessoas que formavam um país e a criação coletiva era a peculiaridade das tradições 

populares. Ainda é necessário retomar uma última dimensão na relação entre cultura popular e 

cultura erudita, de acordo com o Burke, a mediação. Os mediadores, que por vezes são 

entendidos como registros ou testemunhas oculares, produzem interpretações e narrativas com 

capacidade de trânsito entre a cultura popular e a erudita. Caso emblemático, dos escritores 

que sofisticam os elementos populares e os transformam em fontes históricas. 

Após essa breve incursão pela análise do historiador inglês, torna-se evidente a 

complexidade de tratar da cultura popular. Os elementos associados a essa esfera de produção 

de signos e significados no domínio artístico foram no período acima referido se tornaram 

material para coleta e registro. A adoção dessas práticas por diferentes movimentos 

intelectuais em outras conjunturas históricas, inclusive no decorrer do século XX, levou à 

valorização de canções populares, despertaram fascínio em grupos de intelectuais interessados 

com a formação nacional 

Esta breve história da construção da significação da categoria “cultura popular” nos 

alerta para a diferenciação entre erudito, popular e popularesco. Seguindo a orientação de 

Certeau (1982) de que, para cada escrita da história, há um processo de significação 

preenchendo o sentido atribuído ao passado. Para esse autor, devemos observar atentamente 

as relações estabelecidas entre os fatos, pois a elevação de alguns em detrimento de outros 

revela os sintomas de uma época por organizar o discurso historiográfico atrelado a uma 

“lição” política ou moral. Atento aos riscos da terminologia, de saída, torna-se imprescindível 

apartar a cultura popular daquela produção que é conhecida como cultura de massa.  

Em 1992, Chartier tratou em sua apresentação no seminário Popular Culture, an 

Interdisciplinary Conference no Massachusetts Institute of Technology que os modelos 

cronológicos que buscam organizar a partir de uma perspectiva historicizante os elementos da 

cultura popular diferenciam um momento de esplendor, identificado como idade de ouro, de 

períodos de desmantelamento de sua organização “matricial e independente”. Essa imposição 

de uma ordem cronológica à cultura popular resulta na constituição de uma fase em que 

ocorre uma grande transformação com a emergência de uma cultura de massa. A cultura 

antiga, oral, comunitária, criadora, plural e folclórica torna-se, a partir desse ponto de inflexão 
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na linha narrativa, “abafada e reprimida” pelo desenraizamento imposto pela cultura de 

massa. Dessa forma, “o destino historiográfico da cultura popular é (...) sempre renascer das 

cinzas” (Chartier, 1995). Nesse trabalho, Chartier menciona a mercantilização como fator que 

permitiu aproximação entre a alta cultura e a cultura popular. A partir da segunda metade do 

século XIX, a criação e o funcionamento do mercado de bens simbólicos, tratados por 

Bourdieu em “As regras da arte”, implicam a formação de um campo literário e artístico 

autônomo, funcionando com princípios próprios de legitimidade. Apesar da maior autonomia 

desse campo, escritores e artistas passam a sofrer sanções devido à sua relação tensa com as 

regras do mercado, a partir de então sua produção volta-se para o “grande público”. Três 

formas recorrentes de abordar a cultura popular são elencadas pelo autor: como domínio 

distinto da cultura letrada e dominante, como expressão cultural que atendia a um público 

“popular” e como conjunto de práticas culturais socialmente puras e intrinsecamente 

populares.  

No Brasil, isto pode ser encontrado em diferentes correntes historiográficas. Para 

entender os sentidos de narrativas da história da música popular selecionamos os autores já 

mencionados que, apesar de seguirem linhagens próximas, não são considerados legatários de 

uma mesma herança intelectual. Interessa, neste espaço, contrapor interpretações, 

apresentando similitudes e dessemelhanças, compassos e descompassos, na escrita da história. 

Como exemplo, podemos mencionar a perspectiva acerca da cultura nacional. Para os três 

aqui tratados, a música popular sofria ameaças devido às influências estrangeiras – 

preocupação que pode ser comparada com a do movimento folclorista (Vilhena, 1997). Outra 

semelhança é quanto ao engajamento no que se refere à defesa da música popular brasileira, 

bem como à necessidade de sua preservação.  

Este esforço de continuidade da cultura popular urbana também foi bandeira dos 

cronistas carnavalescos e ainda dos folcloristas. O primeiro grupo – formado por entusiastas 

da “cultura popular urbana do Rio de Janeiro”, como Jota Efegê, Vagalume e Eneida de 

Morais – tratava, a partir de suas experiências pessoais, os ranchos carnavalescos. Tendo 

escrito sempre na modalidade de “crônica-reportagem”, esses jornalistas da imprensa escrita 

carioca, a qual contava com diversos jornais diários, eram convidados pelos organizadores 

dos grupos carnavalescos a participar das festividades – ensaios, concursos, desfiles e 

apuração dos votos – relacionadas às atividades dos ranchos. Considerados como a primeira 

geração a narrar história (s) da música popular urbana. Tendo o surgimento dos ranchos como 

tema dessa história, ou seja, as suas origens, preconizam a matriz urbana desse modelo de 

organização associativa. Os folcloristas, por outro lado, também abordaram os ranchos como 

exemplos de folguedo popular. Nas narrativas de Edison Carneiro, autor do prefácio do livro 
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de Jota Efegê “Ameno Resedá: o rancho que foi escola”, são enfatizadas as permanências, 

como os aspectos “autênticos” e “comunitários presentes nos ranchos, tratados como 

manifestação tradicional, lúdica e coletiva. De acordo com Carneiro, apesar das 

transformações, os ranchos conseguiam expressar a “pureza” e a “autenticidade”, ligadas à 

continuidade emocional das manifestações populares brasileiras (Gonçalves, 2003). Vale 

destacar que essas perspectivas são reatualizadas, por exemplo, no tratamento dado por Sérgio 

Cabral (1996) às escolas de samba cariocas.  

As proposições intelectuais de José Ramos Tinhorão, Ricardo Cravo Albin e Sérgio 

Cabral resultaram em um conjunto de definições normativas sobre a música brasileira. As 

obras analisadas neste espaço permitem acessarmos a determinados indícios que nos 

permitem aproximá-las, pelas características presentes nos textos dessa tríade de autores, com 

a criação de um percurso contínuo de sucessão de “gêneros” musicais capazes de sintetizar os 

traços identitários da produção musical brasileira.  

Tendo em vista a vasta fortuna crítica acerca da história da música popular brasileira, 

busco uma nova abordagem, incorporando um repertório interpretativo baseado na análise da 

escrita da história e da atuação desses intelectuais, para apresentar como um processo reflete 

tensões sociais de determinada conjuntura histórica. Não é traçado o perfil intelectual de cada 

autor tratado, tampouco há uma análise densa das obras que irão compor o painel explicativo 

das interpretações dessa tríade de autores. Não há pretensão de reconstruir as intenções 

primárias dos autores, o contexto histórico da produção das obras apenas permitirá a 

identificação dos problemas específicos analisados. Dessa forma, a pesquisa não será limitada 

ao procedimento textualista, mas também não incorrerá, ao incluir a contextualização do 

objeto, no equívoco de tentar reconstruir o que os autores dos textos clássicos sobre história 

da música popular brasileira estavam fazendo quando escreveram suas obras.  

Metodologicamente, a escolha recaiu sobre a hermenêutica, entendida como 

interpretação que implica uma compreensão do texto original, adota como pressuposto que a 

linguagem forma a base das relações sociais. De acordo com Gadamer (1998), o talento do 

historiador reside na reflexividade, ou seja, na compreensão da perspectiva do outro. Dessa 

forma, o historiador compreende o passado a partir do próprio contexto, mas superar o 

julgamento do passado pelas medidas contemporâneas a ele. Segundo o mesmo autor, “o texto 

não é um objeto dado” (2007). Para torná-lo objeto das ciências interpretativas, portanto, é 

necessário ler e compreender levando em consideração a dimensão do ponto de vista na 

escrita da história. Apropriando-me da metáfora de Willem Dilthey a respeito das ciências 

históricas como um tipo de método científico diferente das ciências da natureza, buscarei o 

significado do nexo como se compreendesse uma melodia. Essa é composta por tons 
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singulares, contudo apenas é possível compreender a estrutura melódica quando os tons são 

entendidos como partes de um todo, ou seja, quando formam uma unidade. Essa orientação 

teórica permitiu que a pesquisa observasse a escrita da história como fator para o lugar social 

do historiador não acadêmico na escrita da história da música popular brasileira.  

A produção discursiva desses historiadores diletantes, com compromisso com a defesa 

da autêntica música popular brasileira, foi aqui compreendida como uma rede de circulação 

de ideias, na qual foram forjados significados e valores que avalizaram diferentes práticas 

culturais como “nacionais” e “populares”. Se a música é a expressão artística de maior 

capacidade de amalgamar e definir a identidade nacional brasileira e se a “história é o que nós 

fomos antigamente e o que somos agora” (Gadamer, 2007), considero fundamental o 

exercício sociológico de olhar para a história como forma de contar e transformar artistas, 

bandas e canções em ícones formadores da MPB.  

O presente trabalho segue dois caminhos paralelos, um constituído por debates dos 

domínios da história e da historiografia, outro voltado para o campo da sociologia das 

intelectuais. Essa tessitura torna imprescindível a citação de alguns textos fundamentais para o 

entendimento da peculiaridade da pesquisa histórica, sobretudo devido ao interesse pelos 

olhares historiográficos dos autores aqui analisados. Se, por um lado, lancei mão das 

ferramentas teóricas propostas por Mannheim e Bourdieu para compreender o papel dos 

intelectuais nas sociedades complexas, também estive atento à prática e ao lugar dos 

historiadores, embora diletantes nos casos tratados, no exercício de sua função ao narrar o 

pretérito com a situação do presente servindo de base para o desenvolvimento de suas 

reflexões sobre a música popular brasileira.  

Já está apresentada a dificuldade de tratar de um tema complexo e de abrangente carga 

teórica precedente, mas o desafio de entender interpretações sobre a música popular não pode 

ser encerrado sem uma breve abordagem da consolidação de uma cultura internacional-

popular na segunda metade do século XX. A criação de um mercado de bens culturais no 

Brasil a partir da década de 1970 em decorrência de transformações socioeconômicas tornou-

se um tópico silenciado no “itinerário intelectual coletivo”. Como abordar a problemática da 

cultura de massa em um conjunto de reflexões que preconiza a temática do nacional e do 

popular a fim de encontrar uma equação razoável para interpretação da identidade brasileira?  

O silêncio sobre a cultura de massas é tratado por Ortiz (1991), em sua obra para 

entender o aumento da difusão e da produção de bens culturais durante o regime autoritário 

vigente a partir de 1964 no Brasil. A modernização da sociedade brasileira, no plano cultural, 

teria como consequências o fortalecimento da indústria cultural, a relativa autonomização – 
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nesse caso, o termo mais adequado seria profissionalização – da esfera de produção de bens 

simbólicos e a mercantilização da cultura.  

As reflexões expostas em “A moderna tradição brasileira” apontam para a emergência 

e o fortalecimento de um conjunto de práticas culturais compreendidas no bojo da “indústria 

cultura de massa” na segunda metade do século XX implicando a redefinição dos conceitos 

“nacional” e “popular”. Duas tradições intelectuais procuravam abordar a problemática do 

nacional-popular: os estudos folclóricos, baseados em postulados de Sílvio Romero, 

intelectual que soergueu um caminho interpretativo pautado na relação da identidade nacional 

compreendida como alteridade em relação ao exterior, e a tônica política de meados dos anos 

1950. A primeira tradição compreendia o “popular” como objeto que carecia de conservação, 

a partir dele se encontraria o “espírito nacional”, e o segundo concebia a cultura como espaço 

de ação política capaz de conscientizar as massas.  

Ao relatar o crescimento de empreendimentos culturais a partir da década de 1950, 

como a criação da Associação Brasileira de Agência de Propaganda em 1958, a 

implementação, ainda que incipiente, do sistema televisivo, que inicialmente não superou a 

hegemonia do sistema radiofônico, Ortiz define o desenvolvimento tardio da economia nas 

décadas de 1960 e 1970 como fator de impulso para a consolidação de um mercado de bens 

simbólicos. Apoiado pelo aparato do Estado sob regime autoritário, o crescimento econômico 

resultou na implementação de políticas modernizadoras nas telecomunicações, com a criação 

da Embratel e a integração ao sistema internacional de satélites em 1965, assim como a 

expansão do mercado editorial, facilitada pelos incentivos à fabricação de papel e à facilidade 

de importação de novos maquinários para edição na indústria gráfica. Ademais, foram criadas 

diferentes entidades governamentais ligadas à cultura, como o Conselho Federal de Cultura, o 

Instituto Nacional de Cinema, a Embrafilme, a Funarte e Pró-Memória.  

O mercado fonográfico se transformou com a entrada de multinacionais e a televisão 

também sofreu um incremento com a melhoria das condições técnicas. Ambos os mercados, o 

de discos e o da propaganda nos espaços televisivos, se fortaleceram com o crescimento da 

venda de aparelhos eletrônicos domésticos. O mercado deslocaria a partir de então as verbas 

destinadas ao sistema radiofônico para o televisivo, capaz de atingir um mercado nacional 

consumidor mais integrado do que o de ouvintes das rádios.  

A cultura nacional-popular, agora inserida por completo em uma lógica de mercado, 

transformou-se em cultura mercado-consumo, de acordo com Ortiz o processo pode ser 

identificado como a passagem do popular-nacional ao internacional-popular. Teria ocorrido 

uma mundialização da cultura brasileira a partir da adequação aos padrões de consumo de 

bens culturais internacionais e a discussão sobre o “nacional” e o “popular” passaria a ser 
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apropriada pelos grupos empresariais na luta concorrencial no bojo do mercado mundial de 

bens simbólicos. 

Nessas circunstâncias históricas, estão inseridos os autores e as obras analisadas neste 

trabalho. Resta apontar que a atuação dos mediadores da construção simbólica privilegia 

certas manifestações em detrimento de outras. Destacar similitudes e diferenças que podem 

ser encontradas é, portanto, o objetivo desse trabalho a respeito das reflexões intelectuais 

desses formuladores de definições sobre a história da música brasileira.  

Para dar conta da empreitada, no primeiro capítulo são discutidas as diversas 

interpretações de intelectuais brasileiros sobre música popular brasileira.  Abordando as obras 

“História Social da música popular brasileira” e “Música Popular. Um tema em debate”, 

ambas de Tinhorão, “No tempo de Almirante: uma história do rádio e da MPB” e “ABC do 

Sérgio Cabral: um desfile dos craques da MPB”, de Cabral, e “MPB: A História de um 

século” e “Driblando a censura: de como o cutelo vil incidiu na cultura...”, o capítulo dois 

apresenta elementos sobre a história da construção da significação da autenticidade e da 

nacionalidade. No terceiro capítulo, o livro “Os sons dos negros no Brasil. Cantos, danças, 

folguedos: origens.”, de Tinhorão, será abordado como fonte para interpretar os usos das 

categorias “povo” e “popular” nessas narrativas históricas. Ademais, será tratado o caso de 

múltiplas interpretações sobre o “estruturador da tradição” Pixinguinha, com a análise das 

obras “O samba agora vai... a farsa da música popular no exterior”, de Tinhorão, 

“Pixinguinha: vida e obra”, de Cabral, e “O livro de ouro da MPB”, de Cravo Albin. 
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Capítulo 1 – Em busca da música popular brasileira 
 
 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar, em linhas gerais, interpretações sobre a música 

popular brasileira e, em especial, uma perspectiva modernista. Isto é importante, porque em 

sua procura pelo “autêntico” e pelo “nacional”, categorias intercambiáveis em diferentes 

aspectos da escrita da história da música brasileira, José Ramos Tinhorão, Ricardo Cravo 

Albin e Sérgio Cabral lançaram em suas obras interpretações sobre as transformações 

ocorridas na sociedade brasileira e na esfera da produção musical.  Como a proposta central é 

debater a possibilidade de efetuar uma análise das categorias empregadas por esses 

historiadores não acadêmicos da música popular brasileira, será necessário tratar das 

linhagens intelectuais tecidas no início do século XX, as quais tiveram suas bases lançadas 

pela primeira geração de historiadores da música popular urbana.   

Não se pretende fazer aqui uma abordagem sobre a categoria “popular” no âmbito da 

produção acadêmica de Ciências Sociais e da História, e sim percorrer um breve percurso por 

propostas consideradas canônicas no pensamento social brasileiro, tais como os trabalhos de 

Naves (1998) e Squeff e Wisnik (1987). A disputa conceitual sobre o que é música popular 

perpassa os debates sobre o “nacional” e o “autêntico” em diferentes níveis do campo artístico 

brasileiro, seja nas atividades dos produtores musicais, seja na recepção do público e da 

crítica especializada. Para amalgamar a identidade nacional, diferentes símbolos podem ser 

mobilizados, e a música tornou-se, após longo processo de construção de um imaginário sobre 

a sociedade brasileira, a “alma da nação”. Desse modo, torna-se premente compreender, ainda 

que de forma breve, como a música popular, tornou-se peça fundamental na produção 

intelectual que pretende interpretar ou, em outras palavras, entender o Brasil.  

O fator popular se configura como desdobramento da cultura nacional (Squeff e 

Wisnik, 1987) nos debates que ressaltam as peculiaridades atribuídas à produção musical 

considerada expressão daquilo que é “tradicionalmente nacional”. A invenção da tradição das 

interpretações sobre a música popular urbana pode ser compreendida como a criação de 

formas de contar sobre as origens, com a característica da manutenção da tênue fronteira entre 

memória e história. Alguns cronistas e jornalistas – como Jota Efegê, Francisco Guimarães (o 

Vagalume), Alexandre Gonçalves Pinto, Orestes Barbosa, Edigar de Alencar, Almirante e 

Lúcio Rangel – compõem a geração de autores que, nascida entre o final do século XIX e o 

início do século XX, foi responsável por lançar as bases que construíram a história da música 

popular brasileira fora dos ambientes acadêmicos institucionalizados (Moraes, 2006). O 
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discurso histórico desse período esteve vinculado às crônicas ou aos registros 

memorialísticos.  

O tom apologético e impressionista, reforçado pela noção de “testemunha ocular”, é 

um elemento que caracteriza tanto a geração que produziu na primeira metade do século XX 

como a que começou a elaborar seus apontamentos sobre a música popular a partir da década 

de 1960. É o caso dos escritos de Tinhorão, Cabral e Cravo Albin, que compuseram grandes 

narrativas sobre a música popular brasileira a partir de registros memorialísticos e que se 

legitimaram como “testemunhas oculares” da constituição e das transformações do campo da 

“música popular brasileira”. A aproximação entre as duas gerações foi resultado de uma rede 

de relações e citações que não se estruturou dentro de um espaço institucional/acadêmico 

responsável pela elaboração de questões sobre a música popular. 

Por ter se constituído fora do ambiente acadêmico, o campo de estudos da música 

popular sofreu impactos com a “descoberta” desse objeto pelos programas de pós-graduação e 

das investigações suscitadas pelas diversas linhas de pesquisa na história social a partir de 

1970, sofrendo considerável crescimento nas décadas de 1980 e 1990 (Napolitano, 2006). A 

partir de então, a música popular brasileira começou a tornar-se objeto de estudos nas áreas de 

Ciências Humanas, Letras e Artes. Contudo, permanecem fora do campo acadêmico os 

autores que servem até os dias atuais de fontes primárias para as pesquisas realizadas no 

âmbito acadêmico. Entre esses autores destacam-se os que aqui estudaremos. 

O universo popular, mitificado por diferentes intérpretes da cultura nacional, quando é 

inserido no discurso historiográfico sobre a música brasileira acaba tendo reforçado sua 

caracterização como elemento folclórico, dentro de perspectivas românticas ou nacionalistas 

(Moraes, 2000). Apropriando-se das ilações de Adauto Novaes no prefácio de “O nacional-

popular na cultura brasileira: música”, podemos apontar que os artistas valorizados pelas 

narrativas históricas são transformados em síntese da particularidade de uma cultura nacional, 

sendo retomada a fórmula que une povo e nação como símbolos que mobilizam um projeto de 

identidade cultural escorado na constituição de marcos do nacional-popular (Squeff e Wisnik, 

1987). 

É possível verificar que embora os elementos classificados como populares tenham 

sido incorporados no decorrer do século XX ao patrimônio da cultura nacional, a produção 

dos autores da música popular urbana do início do século XX esteve distante de espaços 

institucionais de legitimação das práticas culturais (Moraes, 2006). Desse modo, as 

considerações de Squeff sobre a questão de o nacionalismo musical estar vinculada a um 

projeto modernizador orientado a partir dos países desenvolvidos, e sobre a dependência de 

intelectuais por amparo do Estado brasileiro, expresso por Carlos Gomes e sua fidelidade ao 
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imperador D. Pedro II no final do século XIX, podem ser desconstruídas com a experiência 

dos autores que, com seus relatos memorialísticos, consolidaram uma tradição de escrita da 

história da música brasileira a partir das primeiras décadas do século XX.  

O modernismo pode ser compreendido como movimento de adaptação, ajuste ou 

adequação da matéria-prima, retirada da matriz folclórica-popular, a um programa 

desenvolvido originalmente em matrizes europeias. O nacionalismo musical expunha seus 

limites como projeto modernizador que reivindicava a independência cultural ao apropriar e 

traduzir tendências anteriormente transformadas em vanguardas na Europa. Embora, os 

movimentos nacionalistas contestassem aquilo que seus ideólogos entendiam como 

dominação cultural europeia, suas propostas estéticas eram condicionadas pelos avanços das 

reflexões sobre arte ocorridas primeiramente nos debates das vanguardas europeias (Squeff e 

Wisnik, 1987).  

Os intelectuais no início do século XX revigoraram sua atuação como debatedores das 

manifestações “populares”, tanto como matriz para inovações artísticas e estéticas como 

desafio interpretativo. Após a Semana de Arte Moderna, sobretudo com a expansão da 

vocação nacionalista modernista em 1924, as preocupações centrais dos modernistas podem 

ser resumidas na compatibilização do moderno com o nacional, mantendo o compromisso 

com a tradição, aliás com o que é preciso valorizar. Ademais, as classes populares são 

tomadas como mantenedoras da matriz a ser designada com os motivos da cultura nacional 

(Jardim, 1988). Para Velloso (2010), a descoberta do “outro” esteve relacionada com outra 

proposta intelectual, essa atrelada ao nacionalismo modernista: “descobrir o Brasil”. 

Como corrente estética hegemônica entre as décadas de 1920 e 1940, as proposições 

do modernismo definiam que a música expressava a alma dos povos que a criam. Dessa 

forma, qualquer expressão musical dos brasileiros inspirada em modelos europeus seria 

inautêntica. A saída deveria ser a retomada do contato com a música verdadeiramente 

brasileira que se forma no ambiente popular. A música popular, portanto, era idealizada como 

produto da nacionalização, processo resultante da mistura de povos com diferentes acervos 

culturais (Travassos, 2000). 

Em sua fase inicial, sobretudo na década de 1920, o movimento modernista 

preconizou uma atitude demolidora em relação ao passado, ao passo que na década de 1930 

os intelectuais ligados ao modernismo nacionalista passaram a uma fase construtiva, buscando 

as bases para a reorientação de um projeto cultural a partir da preocupação do alinhamento 

das propostas artísticas com a realidade brasileira (Travassos, 2000). Conforme aponta a 

autora, na fase da destruição, intelectuais como Paulo Prado priorizaram as críticas ao 
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passadismo, sobretudo a Carlos Gomes, caracterizado como a “tradição” musical brasileira, 

emblema do passado, sendo sua obra identificada como “italianismo de realejo”. 

A relação existente entre projetos intelectuais e a inserção da música como elemento 

cultural indispensável para a busca pela autenticidade pode ser encontrada na atuação de 

ideólogos do modernismo. O movimento modernista no Brasil, sobretudo nas proposições 

estéticas de Mário de Andrade e Villa-Lobos, buscou a convergência do projeto artístico 

defensor da simplicidade e do despojamento com a originalidade cultural das manifestações 

populares (Naves, 1998). Retomando as considerações de intelectuais da primeira metade do 

século XX sobre a busca pelas “origens” e pelo “autêntico”, devemos destacar as principais 

questões para os autores que refletiram sobre o caráter nacional da música foram a 

“brasilidade” e a construção da identidade nacional, a inclusão da “fala do povo” nos projetos 

estéticos de modernismo musical (Napolitano e Wasserman, 2000).   

O projeto modernista, em larga medida orientado de acordo com a concepção de 

Mário de Andrade, buscava a reorientação cultural a partir da conjunção de novas tendências 

estéticas com a vida musical popular do “Brasil profundo”. Devemos ressaltar que esse 

movimento intelectual não foi o precursor do nacionalismo musical, orientado nos primeiros 

anos do século XX pela defesa da coleta de folclore e de sua transformação em material 

artístico por autores como Alberto Nepomuceno, Alexandre Levy e Brasílio Itiberê da Cunha 

(Travassos, 2000). 

Para Mário de Andrade, reforçar os traços brasileiros implicava rechaçar os exotismos, 

pois a identidade étnica indefinida constituía um impasse para o projeto nacionalizante 

modernista. Os povos formadores, portanto, teriam formado uma cultura brasileira após a 

diluição das respectivas culturas de europeus, índios e negros africanos. Travassos (2000) 

ressalta que o postulado estético marioandradiano impingiu alta valorização para a orientação 

caipira das composições de Camargo Guarnieri, defendendo a criação de uma ideia de música 

mestiça. A mestiçagem como critério de autenticidade está diretamente atrelada à noção de 

que o Brasil era um Estado com uma Nação a ser construída a partir da ressignificação de seu 

patrimônio cultural e de seus demais símbolos. 

Os traços nacionais incidiram sobre as análises legatárias da proposta estética de 

Mário de Andrade, o modernista de maior preocupação com a música como objeto. A estética 

nacionalista era composta por proposições que identificavam a música como expressão da 

alma do povo, sendo necessário refutar a cópia dos modelos europeus, procedimento não 

realizado por Carlos Gomes, na perspectiva de Mário de Andrade. Os artistas, portanto, 

deveriam se aproximar da música verdadeiramente brasileira, a qual se forma no ambiente 

popular, embora possa ser trabalhada pelos compositores cultos. Esse resumo proposto por 
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Travassos (2000) apresenta de forma esquemática e precisa uma série de preceitos que podem 

ser identificados em outros momentos de efervescência intelectual em que a música foi 

tomada como elemento de defesa, bastião para os articuladores da busca pelo “povo” 

brasileiro e da “autenticidade” da cultura nacional.  

O debate acerca da relação entre modernismo e música popular pode ser conferido em 

obras de grande relevância (Naves, 1998; Travassos, 2000), as quais analisam a tipologia de 

Mário, autor que distinguia a música erudita, a popularesca e a música folclórica e popular 

como formas dos artistas se relacionarem com a obra artístico-musical. A primeira é feita para 

ser apreciada, ao passo que a música folclórica e popular está vinculada a aspectos da vida 

cotidiana, é referente a rituais coletivos de determinada comunidade. A música popularesca é 

divulgada pelos meios de comunicação, transforma a obra musical em mercadoria a circular 

como se fosse um comércio. Nesse ponto, é necessário recorrer ao comentário sobre a busca 

pela “boa música” (Moraes, 2000) como fator que impedia os musicólogos do movimento 

modernista e folcloristas de diferentes filiações institucionais a observar a música urbana 

contemporânea às suas pesquisas sobre aquilo que classificavam como cultura popular. 

Napolitano (2006) entende a década de 1950 como linha divisória dos debates musicológicos 

e etnomusicológicos devido a dois marcos que marcariam o campo da música popular 

brasileira antes do termo sofrer siglonimização: o surgimento da Revista de Música Popular e 

o impacto da Bossa Nova no campo intelectual.  A década de 1950, compreendida como 

ponto de inflexão, foi o período de acirramento das tensões em torno de projetos de 

modernidade, questão que permaneceria na década de 1960. Botelho (2008) associa o Brasil 

da década de 1950 a uma imagem de sociedade em movimento, em uma conjuntura de 

atuação intensa da intelligentsia como intérprete das possibilidades do futuro, das dificuldades 

do presente em relação à inserção da comunidade nacional na ordem moderna, e do passado 

no que tange à busca pela identidade nacional. Os processos de intensa mudança social, 

apesar da manutenção de marcas que evidenciavam descompassos internos da estrutura social 

brasileira, marcariam os debates e suas repercussões poderiam ser ouvidas nas décadas 

seguintes. 

As abordagens sobre o fator popular, elemento que torna o “povo” objeto preferencial 

das preocupações nacionalistas (Squeff e Wisnik, 1987), apontam para a polissemia da 

categoria. O projeto do modernismo nacionalista era ampliar a utilização da língua musical do 

Brasil como língua materna dos compositores, fugindo do exotismo, do fascínio pela 

alteridade. O músico interessado, além de falar a língua musical da nação, não deveria aceitar 

a transformação da música em comércio, sua proposta artística principal seria a “elevação 
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cultural”, tornando-se assim um contraponto ao músico especializado de acordo com os 

ideólogos do projeto modernista (Naves 1998; Travassos, 2000). 

O inconsciente musical encontrado no ambiente rural, selecionado como expressão 

autêntica a ser apropriada pelo nacionalismo musical, excluiu a música popular urbana, uma 

vez que a música folclórica passou a ser vista como fornecedora de temas e motivações 

(Squeff e Wisnik, 1987). Nessa chave interpretativa, podemos encontrar uma partícula que 

une as reflexões dos ideólogos do movimento modernista com as propostas dos três 

intelectuais analisados neste trabalho. O projeto de autonomia cultural, soerguido pela 

mobilização do popular e do nacional – categorias capazes de legitimar o discurso ou a 

produção musical na promoção da elevação estético-pedagógica do Brasil –, na ideologia do 

nacionalismo musical busca criar um espaço de defesa contra o avanço da modernidade 

capitalista (Ibidem.). 

Embora seja uma referência quase obrigatória nos estudos de história e historiografia 

da música brasileira, Mário de Andrade não se tornou uma referência no incipiente campo de 

estudos da música popular urbana nas primeiras décadas do século XX. Tendo em vista que o 

projeto intelectual de Mário de Andrade deixava uma grave lacuna no tratamento da música 

urbana, jornalistas e radialistas constituíram o momento inicial da escrita da história música 

brasileira, pautado na relevância da coleta de informações. Esse movimento, ainda que não 

tenha se institucionalizado, foi capitaneado por Almirante e Lúcio Rangel, identificados com 

o chamado “folclorismo urbano” (Napolitano e Wasserman, 2000). 

A Revista de Música Popular, publicada entre 1954 e 1956, foi um dos pólos de 

produção de reflexões que pretendiam defender a “autêntica” tradição da música brasileira 

devido à crescente mercantilização da circulação dos bens culturais. O periódico de 

frequência mensal teve 14 edições que contaram com um corpo editorial composto por 

pesquisadores renomados, sendo o jornalista Lúcio Rangel a figura central do grupo de 

intelectuais reunidos em torno da Revista de Música Popular (Fernandes, 2010). Esse espaço 

de circulação das posições desses “historiadores” reunia intelectuais como Manuel Bandeira, 

Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Brasílio Itiberê e Vinícius de Morais, além dos autores 

que contribuíram para o processo de legitimação da música urbana como Jota Efegê, 

Almirante, Edigar de Alencar, Nestor de Holanda, Fernando Lobo e Mariza Lira (Moraes, 

2006). De acordo com Napolitano e Wasserman (2000), o objetivo assumido pelos 

idealizadores desse periódico, Lúcio Rangel e Pérsio de Moraes, era sistematizar e aplicar 

métodos e noções do pensamento folclorista à música popular urbana com o intuito de 

resgatar gêneros e estilos absorvidos pelo mercado fonográfico. 
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Na década seguinte, o Conselho de Música Popular do Museu da Imagem e do Som 

seria fundado com o objetivo de ser uma comissão com a precípua função de defender 

permanentemente a música popular brasileira. Criado em 1966 por Ricardo Cravo Albin, 

primeiro diretor do Museu da Imagem e do Som, com o apoio de dois outros notórios 

funcionários da instituição, Almirante e Ary Vasconcelos, o Conselho era composto por 40 

pesquisadores, a maioria jornalistas profissionais como Jota Efegê, José Ramos Tinhorão, 

Lúcio Rangel, Nestor de Holanda, Sérgio Cabral, Sérgio Porto, Edigar de Alencar, Eneida de 

Moraes. Também havia espaço no Conselho de Música Popular para artistas e produtores 

musicais, como Jacob Bandolim, Paulo Tapajós e Hermínio Bello de Carvalho, e folcloristas, 

como Mariza Lira, Renato de Almeida e Édison Carneiro. O órgão pretendia, amparado no 

grau de legitimidade de seus membros dentro do campo de pesquisadores da música popular 

urbana, consolidar e universalizar determinadas formas de se valorizar a “autêntica” música 

brasileira (Fernandes, 2010).  

Traços culturais identificados como provenientes do povo, essência da nacionalidade, 

eram protegidos e catalogados. Em 1958, durante o governo de Juscelino Kubistchek, foi 

criada a Campanha de Defesa do Folclore. Na reconfiguração do sistema formado por artistas, 

público, instituições culturais e a crítica musical, sem esquecer a proeminência das empresas 

ligadas ao mercado fonográfico, a MPB promove uma transformação no consumo de música 

no Brasil (Napolitano, 2003).  Aos intelectuais atuantes nesse contexto, cabia o papel de 

defensores de um passado idealizado e a missão de transformação do país. Napolitano (2003) 

discute a definição de Eduardo Pirardi, musicólogo chileno, sobre a categoria MPB: seu 

surgimento ocorre dentro da música popular comercial, difundida em meio urbano, não surge 

de base folclórica, mas da música urbana, influenciada pela música contemporânea 

internacional. Como conceito forjado na década de 1960, MPB pode ser considerada um 

conjunto de práticas musicais inseridas em um contexto histórico (Neder, 2008). Deve ser 

observada a preponderância do projeto nacional-popular, de valorização das tradições 

culturais coletivas, no contexto social de criação da sigla por intelectuais e artistas que 

defendiam a “autêntica” música brasileira. A categoria abarca a música produzida e 

consumida por representantes de grupos urbanos com educação universitária, porém a MPB 

somente é compreendida por sua pluralidade, de estilos, gêneros e “origens”. A classificação 

como gênero define sentidos, atribui valores aos seus artistas produtores e ao público, porém a 

variedade de texturas, timbres e ritmos promovem uma percepção social difusa acerca da 

definição da MPB (Neder, 2008). 

Ainda sobre os eixos que influenciaram o discurso de diferentes gerações de autores 

envolvidos com a defesa da música popular, vale destacar que as disputas entre 
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“modernidade” e “tradição”, “erudito” e “popular”, “nacional” e “estrangeiro” estão presentes 

na maioria das grandes narrativas históricas sobre a música brasileira. Essas tensões incidiram 

tanto nos registros memorialísticos de cronistas, jornalistas e músicos quanto na 

intelectualidade acadêmica, que passou a se interessar na experiência musical como objeto de 

estudo a partir da década de 1970, sobretudo com o ensaísmo acadêmico que priorizou a 

análise das letras das canções (Baia, 2011). 

De acordo com Fernandes (2011), as disputas pela legitimação da autenticidade nos 

dois gêneros que chancelam a identidade nacional – o choro e o samba – foram iniciadas na 

geração de frequentadores das residências de Tia Ciata, como Pixinguinha, Heitor dos 

Prazeres, Donga, Sinhô, entre outros, e dos fundadores das primeiras escolas de samba do Rio 

de Janeiro. As redes de circulação e os meios de legitimação desses intelectuais já foram 

tratados em trabalhos que buscaram analisar o monopólio do poder de consagração dos 

produtores ou dos produtos de determinadas práticas culturais no meio musical em detrimento 

de outras (Fernandes, 2010). 

As fronteiras entre memória e história são tênues nas obras das gerações de 

intelectuais que se dedicaram à defesa da música popular brasileira. Diferentemente do 

projeto modernista de Mário de Andrade ou do movimento folclorista, a dinâmica intelectual 

e cultural dos pesquisadores não acadêmicos não possuía um discurso organizado e bases 

institucionalizadas de amparo para circulação de suas ideias centrais (Moraes, 2011). Um 

exemplo é o radialista Edigar de Alencar que, nascido no início do século XX, fez parte da 

“primeira geração” de historiadores da música popular urbana, composta majoritariamente por 

memorialistas, cronistas e críticos. Seus principais livros são “O Carnaval carioca através da 

música”, publicado em 1965, “Nosso Sinhô do Samba”, de 1968, e “O Fabuloso e 

Harmonioso Pixinguinha”, de 1979. Sua narrativa histórica recupera e valoriza a “época 

dourada”, “as lembranças individuais – próprias e a do outro - assumem caráter veritativo, 

fundado na idéia de quem viveu e viu o passado tem autoridade para tratar dele” (Ibidem). 

Além de tratar de forma breve de uma das principais referências da década de 1960 nos 

estudos da música popular, o exemplo do radialista explicita como as formas de acesso ao 

passado conjugam memória e história para reconstituição de um período idealizado, 

monumentalizado, da produção musical brasileira. 

De acordo com Napolitano (2006), as perspectivas nacionalista e folclorista foram 

retomadas na década de 1960 como referências para os debates dos rumos da música popular 

brasileira em um contexto de transformações no campo musical e na estrutura social 

brasileira. A folclorização, transformação de um bem cultural em tradição, tinha como 

objetivo evitar hibridismos e, por conseguinte, preservar em acervos e monumentalizar em 
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museus a “verdadeira cultura”. Tal operação promoveria, conforme os pressupostos dos 

pesquisadores voltados para os estudos folclóricos, campo cujo pioneirismo no Brasil coube a 

Sílvio Romero, a preservação da autenticidade para divulgá-la às próximas gerações (Garcia, 

2010).  

As apropriações do conceito música folclórica pela Revista de Música Popular, 

periódico dedicada a explicar, legitimar e difundir a música popular de “qualidade”, distinta 

daquela divulgada pelos meios de massificação da produção cultural, podem ser 

compreendidas a partir de seu contexto de formulação, período de avanço da integração de 

diferentes mercados de indústria cultural. Renato de Almeida, em seu livro “Compendio de 

história da música brasileira”, defende que a música folclórica é um conjunto de criações de 

aceitação coletiva e transmissão oral, destinada à vida funcional da coletividade, enquanto a 

música popular é criada por um autor conhecido, sendo considerada como um conjunto de 

obras individuais, transmitida por meios de divulgação de massa (Ibidem). Em contato com 

Almirante, Renato de Almeida e outros folcloristas contribuíram para que a Revista de 

Música Popular se tornasse um espaço privilegiado para a divulgação de pesquisas de 

folcloristas e musicólogos, como Itiberê da Cunha, Batista Siqueira, Mozart de Araújo e 

Mariza Lira.  

O método folclorista foi aplicado aos estudos sobre “folc-música”, categoria que 

mantém a problemática do popular e que indica a valorização da música “pura”, “autêntica”, 

em detrimento das manifestações transmitidas pelos aparelhos de reprodução comercial 

(Fernandes, 2010). A definição de um repertório classificado como folclórico estabeleceu uma 

profunda distinção entre o popular e o massivo, sendo o primeiro entendido como alma do 

povo, e o segundo como música comercializada pelos meios de comunicação, com isso as 

trocas sonoras com ritmos considerados estrangeiros sofriam sérias retaliações da maior parte 

dos intelectuais inseridos nas questões presentes na intercessão entre o campo de estudos do 

folclore brasileiro e a Revista de Música Popular, compreendida como arena do pensamento 

folclorista.  

Podemos verificar a constância entre as décadas de 1920 e 1960, em contextos 

históricos de intensa participação de intelectuais nos debates sobre a defesa ou a procura do 

fator popular nas manifestações musicais brasileiras, a preocupação com a busca pelo núcleo 

capaz de amalgamar a identidade nacional da produção artística nacional. Desconstruir os 

sentidos dos mitos de origem não implica em julgá-los como inverídicos, mas, valendo-se de 

diferentes referenciais teóricos, entender o núcleo identitário da música brasileiro como 

convenção capaz de ressignificar o passado. (Napolitano e Wasserman, 2000). 
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A presença quase obrigatória das reflexões de Mário de Andrade é mitigada ao 

percebermos o distanciamento desse autor em relação à música popular urbana. Nas décadas 

de 1940 e 1950, iniciativas entendidas como projeto e missão intelectual, a exemplo da 

Revista de Música Popular, tiveram como proposta central sistematizar um pensamento 

historiográfico sobre as manifestações musicais produzidas nos núcleos urbanos no Brasil. 

Embora não constituísse um projeto ideológico orgânico, o “folclorismo urbano”, com seus 

expoentes Almirante e Lúcio Rangel, conjugou o posicionamento de defesa da autenticidade, 

expresso nas obras da primeira geração de “historiadores” da música popular brasileira, com 

as práticas de coleta e preservação definidas por critérios “científicos”, de acordo com as 

orientações dos folcloristas à época reunidos na Comissão Nacional do Folclore (Ibidem). 

Para esses autores, o foco de sua atuação deveria recair na preservação da memória musical 

do Brasil. A pureza étnica e/ou social, aliada a uma imagem da origem espacial do samba, na 

maioria das vezes o “morro”, pode ser apontada como tema recorrente nessa fase de produção 

historiográfica da música popular brasileira. Na escrita da história elaborada por Almirante, a 

legitimação do samba urbano, por exemplo, relaciona-se às origens do “gênero” no ambiente 

rural (Ibidem). Bourdieu (1968) compreende a legitimidade cultural a partir do 

posicionamento dos agentes no sistema de regras capazes de qualificar e hierarquizar, o 

campo intelectual de uma época, portanto, é definido por um conjunto de questões, temas e 

lugares-comuns encontrados nas gerações culturais que produziram suas reflexões em 

determinada época.  

Lúcio Rangel e Almirante, legatários da primeira geração, apresentam uma série de 

questões retomadas por José Ramos Tinhorão, Ricardo Cravo Albin e Sérgio Cabral que 

começaram a expor suas proposições a respeito da música popular brasileira a partir da 

década de 1960 na esfera pública para defesa da autêntica da música brasileira.  Estes autores 

compuseram grandes narrativas sobre a música popular brasileira a partir de registros 

memorialísticos e se legitimaram como “testemunhas oculares” das transformações no campo 

da música popular brasileira. Condicionada pelas expectativas da sociedade, a obrigação 

social das gerações mais velhas seria a de lembrar bem os fatos do passado. A memória, 

entendida como função social, permite tanto que o passado seja revisitado como orientar as 

ações do presente (Bosi, 1994). Militantes da defesa da música baseada na proposta nacional-

popular até os dias atuais, os autores tratados neste trabalho atuaram em um mesmo período 

histórico, a partir da década de 1960. 
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Capítulo 2 – Autenticidade e nacionalidade: critérios de classificação 

da música brasileira 
 

“Em muitos casos o demônio das origens foi talvez apenas um avatar desse outro satânico inimigo da verdadeira 
história: a mania do julgamento” 

“os exploradores do passado não são homens completamente livres.  
O passado é seu tirano” 

Marc Bloch 

 

Neste capítulo irei apresentar o procedimento classificatório adotado por José Ramos 

Tinhorão, Ricardo Cravo Albin e Sérgio Cabral.  Historiadores não vinculados ao ambiente 

acadêmico, os autores das obras analisadas neste trabalho também ocuparam papeis relevantes 

no campo artístico, ora como produtores, ora como autoridades responsáveis pela legitimação 

das obras. Consideramos que Tinhorão, Cravo Albin e Sérgio Cabral são mediadores 

culturais1. Eles atuaram em instituições que legitimaram determinadas práticas culturais, 

assim como auxiliaram na consagração de artistas e na escrita de uma história da música 

popular brasileira. Os intelectuais aqui analisados promoveram a seleção de músicas e de 

artistas considerados fundamentais para a música popular brasileira, constituíram um panteão 

dos ícones que representam as origens da música popular e dos sucessores das linhagens 

consideradas “autênticas”. A análise recairá, portanto, sobre as formas de classificação e 

legitimação de determinadas manifestações artísticas como música popular brasileira.  

Também levo em consideração a proximidade de dois dos autores analisados, 

Tinhorão e Cabral, ao espectro político-ideológico da “esquerda”, contudo, diferentemente da 

orientação teórico-metodológica de Ridenti (2000), não compreenderei a história de uma 

sociedade a partir de sua produção artística ou intelectual. Dessa forma, esclareço porque não 

será possível neste trabalho traçar linhas comparativas com o trabalho supracitado, apesar de 

suas relevantes considerações acerca do da utopia do povo-nação, baseada nas proposições de 

Elias Saliba em “As utopias românticas”, e da tipologia do romantismo, elaborada por 

Michael Löwy e Robert Sayre em “Revolta e melancolia – o romantismo na contramão da 

modernidade”. Incorporo às minhas reflexões sobre a construção de narrativas hegemônicas 

que trataram das origens da música popular brasileira, a interpretação de utopia associada à 

                                                           

1 Sobre a atuação de mediadores culturais, a análise da influência de intelectuais como protagonistas das 
disputas por definições e categorias da Música Popular Brasileira de Lamarão (2011) é relevante para a 
compreensão daqueles que atuam na produção e na recepção de objetos culturais, “intermediários pelos quais as 
obras ou objetos poderiam se tornar conhecidos, compreendidos, recebidos.”.  
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necessidade de preservação da comunidade popular mítica como dimensões presentes na 

produção historiográfica de Tinhorão, Cabral e Cravo Albin. 

Embora não aborde como tema central a circulação desses intelectuais em redes 

formadas a partir da década de 1960 por indivíduos envolvidos como o campo da música 

popular brasileira e, por vezes, com o mercado fonográfico, o papel do intelectual e a atuação 

de mediadores culturais permeiam este trabalho para situar o lugar social dos historiadores. A 

produção recente sobre críticos musicais contribui para interpretar a autonomização do campo 

composto por intelectuais fundamentais para as interpretações hegemônicas da história da 

música popular brasileira.  

A respeito da construção da autoridade dos críticos musicais, é interessante destacar a 

capacidade dos mediadores culturais em constituir uma normatividade que influencia o grau 

de liberdade da produção simbólica musical. Em diferentes análises (Fernandes, 2010; 

Lamarão, 2011; Nercolini, 2010), os intermediários – divulgadores e intérpretes de obras e 

objetos culturais – são apontados como figuras proeminentes para o funcionamento da 

dinâmica de trocas em um sistema cultural.  

Produtores culturais, empresários das grandes gravadoras e críticos musicais atuaram 

como mediadores para preservação e/ou divulgação de imagens de artistas na condição de 

sujeitos envolvidos nas disputas na indústria cultural. Agentes intermediários capazes de 

divulgar os artistas para o grande público interferem na recepção da produção cultural. A 

atuação dos membros campo artístico-cultural e, por conseguinte, daqueles que se arrogam a 

função de interpretar a produção musical de um período histórico podem ser analisados em 

termos das disputas forjadas entre os pares a partir dos jogos de forças pela classificação e 

pelos critérios de qualidade. De acordo a perspectiva bourdieusiana a respeito da construção 

de um valor da produção musical na narrativa histórica, o campo de produção é o espaço de 

crença nos critérios de qualificação e classificação, pois 

“a obra de arte só existe enquanto objeto simbólico dotado de valor se 
é conhecida ou reconhecida, ou seja, socialmente instituída como obra 
de arte por espectadores dotados da disposição e da competência 
estéticas necessárias para conhecer e reconhecer como tal, a ciência 
das obras tem por objeto não apenas a produção material da obra, mas 
também a produção do valor da obra ou, o que dá no mesmo, da 
crença no valor da obra” (Bourdieu, 1996, p. 259). 

 

O esquema classificatório de Tinhorão 
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O jornalista José Ramos Tinhorão lançou a partir da década de 1960 as principais 

críticas sobre os rumos da música “autêntica” brasileira, principalmente sobre o 

distanciamento do samba de suas fontes populares. Assim vemos no livro “Música popular. 

Um tema em debate”, que teve a primeira edição lançada em 1966, a principal ofensiva contra 

os artistas da Bossa Nova, à exceção de João Gilberto, denominada de New Brazilian Jazz por 

Tinhorão. Os principais músicos dessa maneira de tocar – Tinhorão não considerava a Bossa 

Nova um gênero, mas uma forma de tocar (Tinhorão, 1974) –, foram acusados pelo autor de 

romper com a tradição da música brasileira, inclusive na escolha de seus nomes artísticos, 

como Johnny Alf e Tom Jobim. O ponto central do argumento desse livro, o qual é resultado 

da reunião de artigos publicados entre 1961 e 1965, reside na concepção da Bossa Nova como 

música americanizada que surge no seio da alta classe média carioca em detrimento da música 

popular urbana, cujos produtos principais do processo de formação da cultura musical urbana 

brasileira são o choro e o samba, executada pela base social formada por “negros e pobres” 

(Napolitano e Wasserman, 2000).  Tinhorão, portanto, incorpora uma análise recorrente aos 

folcloristas ao tratar da necessidade de resguardar os traços originários da cultura em espaços 

industrializados. Buscar as origens dos ritmos nacionais torna-se uma forma de recuperar a 

formação da autenticidade da música brasileira corrompida pela influência musical 

estrangeira veiculada, a partir da década de 1960, pela televisão.  

Nesse aspecto é importante apresentar a distinção o que o autor realiza entre a música 

popular divulgada pelo rádio na década de 1930 e a MPB e a Bossa Nova difundidas pela 

televisão na década de 1960. O autor também coteja as experiências de inserção de membros 

da classe média no meio social dos músicos populares na seção intitulada “Menino Noel Rosa 

e meninos da bossa nova: um paralelo”, concluindo que os bossa-novistas não estabeleceram 

contato com as camadas populares, isto é, com pobres mulatos e pretos.                                                                                                                                                                                    

O livro está dividido em três blocos: “Introdução ao debate”, “Problemas” e 

“Estudos”. No primeiro bloco, há uma apresentação dos principais resultados musicais 

relacionados ao espaço urbano brasileiro, ao passo que no segundo há apresentação das 

críticas aos bossa-novistas. Além disso, vale destacar que “Problemas” é composta por treze 

ensaios que não seguem uma ordem cronológica, passando das críticas à desnacionalização da 

música popular brasileira (Napolitano, 2006), ocorrida na visão do autor tanto com os 

objetivos mercadológicos da exportação do samba como produto mercadológico durante a 

política de boa-vizinhança com os Estados Unidos, como na expansão da Bossa Nova na 

década de 1960, aos comentários sobre a construção do sambódromo do Rio de Janeiro em 

1984. Em referência a esse fato, Tinhorão cita a frase de Nei Lopes sobre as transformações 

no carnaval carioca: “A grande festa, quem diria, ficou chata”. Por fim, Tinhorão em um 
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bloco tripartido trata sobre “O Choro”, a “Música de barbeiros” e “O carnaval carioca”, 

mantendo o tom principal de seu tratamento acerca da produção musical brasileira, ou seja, 

entrecruzando as classes sociais e a música produzida por essas no Brasil. Sua defesa em todo 

o livro se posiciona na relação intrínseca entre autenticidade musical e sua origem na base 

social brasileira. 

Em “História social da música brasileira”, lançado em 1990 em Portugal pela Editorial 

Caminho, relançado em 1998 pela Editora 34, Tinhorão resume os principais pontos de sua 

argumentação construída ao longo de sua vasta bibliografia. Em sua fase de aproximação com 

a história de longa duração, Tinhorão incorpora novas críticas ao seu repertório, lançando 

olhar contra a música de classe média predominante a partir do término da II Guerra Mundial, 

com a invasão da música transformado em “produto” pelo modelo americano de circulação de 

bens simbólicos. O livro inicia análise no século XVI tratando da música voltada para as 

distrações no ambiente urbano em Portugal e com o lento processo de formação urbana no 

Brasil, com olhares atentos para a história da sucessão de gêneros literários. Parte da crítica à 

desvalorização da “autêntica” música brasileira volta-se para o final do século XIX, com a 

predominância da moda francesa como orientadora de hábitos e costumes da vida social. O 

período Vargas, por sua vez, é considerado como momento de transformação da música 

popular em veículo de propaganda do governo. Organizado de acordo com a passagem dos 

séculos em linha cronológica concomitante à sucessão de gêneros musicais, o livro é 

encerrado com os comentários sobre a modernização tecnológica da indústria do lazer 

internacional e na crítica de Tinhorão ao “rock brasileiro”, o qual agrada a “classe média 

colonizada” (Tinhorão, 2010).   

Podemos verificar na obra de Tinhorão argumentos que consideram negativas as 

alterações no campo artístico composto pelos músicos brasileiros. As críticas desse autor 

voltam-se de forma implícita contra a modernização dos meios de produção e divulgação no 

mercado de bens simbólicos e explicitamente contra a quebra da tradição, a qual não é 

compreendida como construção, mas continuação de marcas musicais incorporadas pela base 

social brasileira. 

 Tinhorão figura nesse cenário como contraponto, crítico da Bossa Nova que não 

permite confirmar a homogeneidade das avaliações sobre as orientações estéticas do grupo de 

bossa-novistas. Não aprofundaremos neste momento a análise a respeito da crítica de 

Tinhorão à Bossa Nova, pois no terceiro capítulo será dedicado adensar a interpretação desse 

autor do processo sócio-histórico de expropriação da música brasileira de sua classe social de 

origem. A seleção de personagens e períodos históricos que podem sintetizar a imagem das 

“origens” também está na presente na historiografia sobre a Bossa Nova e os próprios artistas 
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envolvidos haviam promovido uma eleição de seus antepassados, constituindo assim a 

linhagem artística com a qual gostariam de se identificar musicalmente. Cabral, Cravo Albin e 

Tinhorão exemplificam como os mediadores são a fonte de informação e o perito no tema 

analisado, sendo constante sua participação nos debates de seu tempo.   

A crítica segue de perto as interpretações sobre o sistema cultural de determinada 

sociedade. Sua função cumpre-se no ato da crítica, não se restringe a determinados indivíduos 

que atuam em uma atividade social. Artistas e produtores culturais, quando defendem ou 

atacam seus pares, cumprem função crítica ao “ajuizar uma definição histórica” (Squeff e 

Wisnik, 1985), por esse motivo foi necessário dedicar alguns parágrafos a capacidade dos 

críticos de contribuir para a aceitação, a consagração, a legitimação e a veneração de produtos 

desenvolvidos pela indústria cultural e de artistas classificados como “músicos populares”.  

A obra de arte, para se avaliada, necessita passar por um conjunto de crivos 

estabelecidos de acordo com parâmetros estéticos determinados no campo. Imbricados em 

redes formadas por artistas, produtores, gerentes de gravadoras e outros agentes que atuam na 

esfera artístico-musical, os envolvidos com a crítica musical, inclusive na imprensa escrita, 

podem apresentar aos seus leitores práticas culturais de “criação, circulação e consumo da 

produção musical, situando-a no tempo e no espaço mais geral da contemporaneidade e no 

mais específico do campo propriamente musical” (Nercolini, 2010).  

Napolitano (2007) valoriza a contribuição de Tinhorão para a escrita da história da 

música popular brasileira, devido aos seus livros e ao seu acervo documental, cedido em 2001 

ao Instituto Moreira Salles em São Paulo. Para esse historiador, a abordagem de Tinhorão 

prioriza a dimensão socioeconômica como determinante da esfera cultural em sua crítica aos 

padrões mercadológicos impostos à esfera de produção musical. Contudo, para além do 

“marxismo mecanicista” de Tinhorão, há outros tipos de abordagem historicizante da música 

popular brasileira: os livros de Cabral, “ABC do Sérgio Cabral: um desfile de craques da 

MPB” e “No tempo de Almirante: uma história do rádio e da MPB”, e de Ricardo Cravo 

Albin, “MPB a alma do Brasil” e “Driblando a censura: de como o cutelo vil incidiu na 

cultura” serão analisados com o intuito de acompanhar a formulação de uma saber histórico 

não acadêmico voltado para a compreensão das origens e as continuidades da música popular 

brasileira. Esses serão os assuntos das próximas linhas. 

 

O esquema classificatório de Cabral 
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O livro “No tempo de Almirante: uma história do rádio e da MPB”, cuja segunda 

edição revista e ampliada foi publicada pela Lumiar Editora em 2005, teve sua primeira 

versão lançada em 1990. Cabral explicita sua relação próxima a Almirante logo na Introdução 

da biografia. Henrique Foreis Domingues e Sérgio Cabral foram colegas no Conselho de 

Música Popular, instituição da qual Tinhorão também fora membro, do Museu da Imagem e 

do Som, dirigido por Ricardo Cravo Albin entre 1965 e 1971. 

Neste livro, Sérgio Cabral afirma que “é tal a insistência desse tipo de saudosismo que 

começo a crer que a saudade não é exatamente do carnaval de outrora, mas da juventude do 

próprio comentarista” (Cabral, 2005). Mais do que simples panegírico, a obra permite que o 

leitor acesse informações sobre alguns personagens que constituíram o campo artístico no 

rádio brasileiro nas décadas de 1930 a 1950. Sendo assim, são entrecruzadas informações que 

pretendem reconstituir o contexto social de uma época marcada pela predominância do rádio 

como veículo de divulgação das novidades musicais com a tensão nos movimentos 

individuais incapaz de ser percebido pelas grandes generalizações (Loriga, 1998).  

Como afirma Cabral na introdução do livro, “recusei-me [...] a colocar Almirante num 

pedestal e aí tratá-lo como um santo. O personagem que desfilará nestas páginas é um ser 

humano” (Cabral, 2005). O autor e o biografado mantiveram por longo período uma relação 

de troca, de circulação de conhecimentos sobre a música popular, principalmente devido à 

atuação de ambos no Conselho de Música Popular do Museu da Imagem e do Som. Cabral 

revela que ao lado de Redento Natali Júnior e do fotógrafo Sebastião Pinheiro preparou uma 

reportagem de página interior sobre Almirante. Em 1977, Cabral foi convidado por Almirante 

a escrever o prefácio da segunda edição de sua obra mais relevante, “No tempo de Noel 

Rosa”, lançada devido às comemorações ao quadragésimo aniversário do compositor carioca.  

Hermínio Bello de Carvalho, autor do prefácio intitulado “A maior patente do Rádio, 

Almirante”, define a obra de Cabral como possibilidade de “nos devolver ao convívio daquele 

radialista genial e de um tempo glorioso e informativo que o Rádio viver”. Vale destacar que 

o Cabral adota a letra maiúscula, utilizada também por Almirante, no verbete “Rádio” em 

todos os capítulos do livro. Outra característica dessa obra é que o autor se refere ao 

biografado como “o nosso herói”. A biografia começa relatando o derrame cerebral sofrido 

por Almirante em 1958, fato que o afastou do meio artístico radiofônico. 

A narrativa salta para os diversos empregos de Almirante antes de sua entrada nos 

programas de rádio: caixeiro, auxiliar de escritório, auxiliar de contabilidade e reservista da 

Marinha em 1928. Nesse período, a cidade do Rio de Janeiro tornava-se, e deve ser destacado 

que Cabral recupera a formulação de Almirante em “No tempo de Noel”, uma “floresta de 

antenas” com o aparecimento de postos de radiodifusão.  
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O sistema elétrico aumentou a capacidade de produção de discos no período de 

formação do Bando dos Tangarás, cujos componentes de maior renome no meio artístico 

eram Noel Rosa e Almirante. A trajetória individual é apresentada entrelaçando fatos ligados 

à história com a carreira ascendente do compositor Almirante. Cabral recorre a fontes 

variadas: os depoimentos para posteridade registrados no Museu da Imagem e do Som, 

roteiros de programas de rádio e bibliografia secundária como “História ilustrada dos filmes 

brasileiros”, de Salvyano Cavalcanti de Paiva, e “Música popular, do gramofone ao Rádio e 

TV”, de José Ramos Tinhorão.  

Os depoimentos de Almirante e Casé foram utilizados por Cabral para a reconstituição 

histórica do contexto social de emergência de um sistema de estrelas do rádio. O depoimento 

de Almirante, cedido a Paulo Roberto Tapajós e Ricardo Cravo Albin, foi realizado em 1967 e 

o do radialista Ademar Casé, cedido Almirante, Haroldo Barbosa, Jota Efegê, Ciro Monteiro, 

Albino Pinheiro, Paulo Roberto, Mozart de Araújo, Silvio Salem e Ricardo Cravo Albin, 

ocorreu em 1972. Cabral avalia que, no depoimento, Almirante “começou nervoso (...) à 

medida que a conversa se desenvolvia, foi se acalmando. Afinal, estava entre amigos”.  

Se no início da década de 1930 Almirante conquistou seu espaço como compositor 

reconhecido, a partir de 1938 cresceu o reconhecimento de sua atividade como radialista. O 

samba “Na Pavuna” foi “um espetacular sucesso” de 1930 e originou a tradição de 

transformar o elogio a um bairro em samba. No mesmo ano, Almirante conquistou o terceiro 

lugar no Concurso da Canção de Carnaval, promovido pela revista “O Cruzeiro”. Em 1933, o 

artista deixou de se apresentar com os “Tangarás” devido às dificuldades de conciliar os 

interesses profissionais dos participantes. Uma nota que vale a pena mencionar é a 

preocupação de Cabral em situar o contexto histórico ao leitor, ao relatar a ampliação de um 

mercado para ritmistas devido à introdução de instrumentos de percussão em orquestras e 

conjuntos musicais.  

No capítulo “A maior patente”, Cabral busca dimensionar o grande prestígio do 

radialista Almirante devido às suas participações no Programa Casé e nas Rádios Clube e 

Transmissora. O biografado, porém, alcançou a consagração ao se transferir em 1938 para a 

Rádio Nacional, emissora criada em 1936. O seu programa “Curiosidades Musicais”, que 

começou a ser apresentado no ano de estreia na nova emissora, contava com a colaboração do 

musicólogo e folclorista Renato Almeida. Em janeiro de 1939, Almirante preparou uma 

homenagem aos 10 anos de Mangueira e convidou Cartola e dirigentes da agremiação. Além 

desse, Almirante apresentou na Rádio Nacional os programas “Caixa de perguntas”, “Canção 

antiga” e “Instantâneos musicais”.  
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Almirante foi contratado pela Rádio Tupi em 1942, dois anos depois regressou à Rádio 

Nacional. Cabral demonstra as tendências do radialista em preservar tradições brasileiras ao 

comandar os programas “História das danças”, que consistia em um concurso de calouros, e 

“Aquarelas do Brasil”, com apresentação de temas folclóricos. Ademais, a partir de 1945, 

Almirante anunciou a publicação do “Dicionário dos músicos brasileiros”, intento que não foi 

concretizado pelo autor. 

É importante destacar a grande variedade de rádios que contrataram Almirante, figura 

fundamental do sistema de estrelas do rádio, assim como a contribuição dele, ao lado de 

outros radialistas, na etapa de testes da TV Tupi. O Festival da Velha Guarda, realizado em 

1954 e 1955, será abordado no próximo capítulo. Almirante, além de idealizador e 

coordenador desse festival, participou de dois long-plays: “A Velha Guarda”, cujo texto da 

contracapa era foi assinado por Lúcio Rangel, e “Carnaval da Velha Guarda”, com texto da 

contracapa de Mário Faccini. Antes dessa empreitada, em 1949, no Teatro João Caetano 

promoveu “A noite do desafio”, “show tipicamente carioca” com Dircinha Batista, Benedito 

Lacerda, Pixinguinha e Jacob do Bandolim. No evento, Almirante apresentou uma palestra 

sobre cantadores nordestinos. Suas pesquisas sobre “novos e velhos” poetas foram adensadas 

durante a realização do programa na Rádio Tupi “Onde está o poeta?”. 

No mesmo ano, Almirante foi convidado pela Escola Nacional de Música a ministrar 

uma conferência intitulada “O samba não nasceu no morro”, dois pontos estruturavam a sua 

argumentação: as manifestações de origem negra se originaram no centro do Rio de Janeiro e 

o primeiro samba nasceu na casa de Tia Ciata, comunidade musical formada por membros 

que não tinham morado no morro.  

Em agosto de 1951, Almirante, para um público formado por membros do Congresso 

de Folclore, apresentou a palestra “Pequena história do samba” na Escola Nacional de 

Música. Três dias depois, ministrou no Ministério da Educação a conferência sobre 

cantadores do Nordeste. No ano seguinte, passou a apresentar na emissora paulistana Record 

o programa “Histórias do nosso carnaval” e “A vida de Noel Rosa” na Rádio Clube, 

Almirante contratou Pixinguinha para ocupar o cargo de diretor musical dessa emissora. 

Outras iniciativas de Almirante podem ser classificadas como práticas de defesa da 

“autêntica” cultura popular: os programas apresentados em 1955 na Rádio Nacional, “História 

do Rio pela música” e “Recolhendo o folclore”, os projetos, os quais não foram realizados, da 

I Semana da Música Popular, do Museu da Música Popular Brasileira e a criação da Comissão 

Permanente para a Defesa da Música Popular Brasileira. Como aponta Cabral, esses projetos 

visavam homenagear “figuras relegadas a injustificável esquecimento”.  
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Em 1955, uma polêmica surgiu após a publicação de uma crônica de Ari Barroso na 

Revista de Música Popular. Almirante retrucou às provocações presentes nesse texto acerca 

dos talentos musicais de Noel Rosa; para Ari Barroso, Noel Rosa era “poeta, melodista, às 

vezes, tinha sorte como cantor, mas como violonista, o suficiente para se fazer entender”. Na 

resposta advinda de quem possuía a mais alta patente do rádio, “Noel Rosa foi grande, mesmo 

sem parceiros”, sua grandeza pode ser atribuída à fertilidade e à capacidade de produzir 

melodias. Em 1957, Almirante proferiu uma conferência no Centro Dom Vital, intitulada 

“Noel Rosa, um notável”. 

Jacy Pacheco, primo de Noel Rosa, havia escrito dois livros biográficos, “Noel Rosa e 

sua época” e “O cantor da vila”, mas a obra de Almirante, lançada em 1963, com prefácio de 

Edigar de Alencar, conseguiu superar os limites do registro da vida de um indivíduo 

excepcional para analisar o seu “tempo”, com trovadores de esquina, o primeiro telefone, os 

“pioneiros” do samba e os clubes populares.  

Com a fala afetada devido ao derrame, atuou na colaboração como jornalista na 

imprensa escrita no jornal “O Dia” a partir de 1963, escrevendo sobre folclore e canções 

populares. No mesmo ano, o governador Carlos Lacerda propôs a compra de seu arquivo – 30 

milhões de cruzeiros pela musicoteca e 12 milhões pelo arquivo fotográfico do espólio de 

Augusto Malta –, o qual originaria o Museu da Imagem e do Som. Nessa instituição, cuja 

direção fora assumida pelo radialista Cravo Albin, Almirante colaborou na realização da 

primeira exposição, intitulada “Meio século de carnaval”, organizada com material de seu 

arquivo, posteriormente foram realizadas exposições sobre Noel Rosa e Carmen Miranda, e 

organizou cursos e conferências, entendidos por Cabral como “eventos em torno de grandes 

figuras de nossa música popular”, além de participar de depoimentos como entrevistador.  

Cabral destaca no capítulo “O funcionário público” a participação de Almirante na 

consolidação institucional do Museu da Imagem e do Som (MIS), espaço de guarda da 

memória da música popular inaugurada em 1965. As tensões para manutenção do acervo, em 

museu com poucos recursos, são apontadas pelo biógrafo, que claramente defende seu 

biografado ao definir Cravo Albin pela sua “capacidade de badalação”, “um talentoso criador 

notícia”. No livro, é reproduzida a carta de Almirante a Ricardo Cravo Albin, à época diretor 

do MIS:  

“O amável Ricardo Cravo Albin jamais teve o menor interesse pelo 
Arquivo Almirante, como tem pelos ‘depoimentos’ – extensos demais, 
sem tanto valor (desculpe!) – e pelo inútil Conselho de Música 
Popular, que não tem realizado nada, absolutamente nada pela nossa 
música”.  
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Na interpretação de Cabral, para Almirante “o Rádio e a música constituíam (...) uma 

espécie de segunda família”. Com a morte de Cartola, Almirante entendeu que a “família 

estava diminuindo”. Veio a falecer também em 1980, o corpo do radialista foi velado no 

Museu da Imagem e do Som. Almirante figura como membro de duplo registro no panteão: 

em primeiro lugar, por sua atividade como artista, compositor e intérprete, no entanto, sua 

participação no período de constituição de um sistema de estrelas do rádio também permite 

que ele seja classificado como radialista e historiador não profissional interessado com a 

defesa da música popular brasileira, pois mesmo em circunstâncias adversas “continuava na 

sua fidelidade a certos valores da música, principalmente aqueles que ficaram esquecidos pelo 

mecanismo de consumo”. Busquemos nos livros de Cabral e Cravo Albin indícios a respeito 

dos critérios para classificação dos artistas como figuras desse panteão.  

O “ABC do Cabral: um desfile de craques da MPB”, lançado em 1979 pela Editora 

Codecri, reúne textos de Sérgio Cabral publicados majoritariamente no decorrer da década de 

1970 em diferentes veículos da imprensa escrita, Revista Homem, jornal O Globo, Jornal do 

Brasil, Revista Realidade, entre outros. Com prefácio de Ferreira Gullar e orelha com texto de 

Jaguar, editor da Coleção Edições do Pasquim, o livro reúne resumos biográficos, entrevistas 

e anedotas. Como aponta Gullar no prefácio, “Sérgio não é historiador mas jornalista e um 

jornalista aberto ao que há de engraçado, poético e humanos nos temas que aborda”. Jaguar 

considera a obra um “roteiro da malandragem carioca” devido ao profundo conhecimento de 

Cabral sobre ambientes boêmios.  

Na contracapa, um breve texto de Roberto Moura, crítico musical do jornal “O 

Pasquim”, compara Cabral a Lúcio Rangel: ambos escreveram no “Diário Carioca” e 

“permaneceram indelevelmente cariocas”. Cabral, “parceiro de compositores, amigo de 

músicos, diretor de espetáculos e produtor de discos”, descenderia diretamente de Rangel 

devido à “imensa brasilidade e o sentimento de defesa de nossos valores”. De A a Z, o autor 

apresenta as entrevistas com Alvaiade, Duduca do Salgueiro, Formigão (apelido de Ciro 

Monteiro), Ivone Lara, João de Barro, Lucio Alves, Waldermar Henrique Zé Keti. Além das 

entrevistas, Cabral inventaria anedotas nos capítulos  “Getúlio Vargas e a Música Popular 

Brasileira”, “Historinhas” e “Rádio Nacional Anos 50”. A letra T, dedicada a “Tempos de 

Bossa Nova”, apresenta a entrevista de João Donato e Milton Banana cedida a Cabral em 

1977, cujo tema era o meio musical bossa-novista da década de 1950 e a “criação do ritmo 

especial” da Bossa Nova2. 

                                                           
2 A partir do final da década de 1950, tendo continuidade na década de 1960, a Bossa Nova promoveu 
parâmetros estéticos capazes de influenciar produtores artístico-musicais e críticos de música. No período 
compreendido entre a gravação do disco Chega de Saudade, em 1959, e a apresentação no Carnegie Hall em 
1962, foi intensa a produção de textos publicados na imprensa escrita sobre a emergência de uma nova forma 
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Apesar dos interessantes capítulos desse livro, focarei na letra U desse abecedário: 

“Um Pioneiro do Samba”, pois me permite explicitar claramente o esquema classificatório do 

autor, especialmente o problema da “origem”. No texto em tela, Cabral define Caninha, nome 

artístico de José Luís de Morais, como “um dos inventores do samba carioca” Autor de 

sucessos na década de 1920 e no início da década de 1930, somente reapareceria no Festival 

da Velha Guarda de 1954, organizado por Almirante. Os concursos musicais da Festa da 

Penha, estimulados por Vagalume, foram todos vencidos por Caninha, derrotando Sinhô, o 

Rei do Samba. Cabral consultou o arquivo de Almirante para essa reportagem publicada em 

1961 no Jornal do Brasil. 

 

O esquema classificatório de Cravo Albin 

 

Na obra “O livro de ouro da MPB”, Cravo Albin define 1930 como o ano zero da 

época de ouro, são elencados, de forma panorâmica, dados biográficos de Ary Barroso, Noel 

Rosa, Lamartine, Braguinha, Ataulfo Alves, Mário Lago e Dorival Caymmi, os compositores 

que na perspectiva de Cravo Albin deram alma à MPB. O mito de origem criado pelo autor 

para iniciar seu livro teria ocorrido “numa senzala de negras” com os “índios acompanhando 

as palmas”, enquanto “os colonizadores brancos se deixam penetrar pela magia do cantarolar 

das negras de formas curvilíneas”. Nessa perspectiva, Cravo Albin afirma que a MPB é a 

“filha primogênita da civilização mulata no Brasil, indicando os motivos de suas escolhas 

para contar a história da música a começar pela experiência dos indígenas (Albin, 2003). 

“MPB a alma do Brasil, livro organizado por Ricardo Cravo Albin é composto por 

textos de Antônio Carlos Miguel, Artur Xexéo, João Máximo e Luiz Antônio Giron. 

Publicado pelo Instituto Cravo Albin com apoio da Faperj, da Finep, do Ministério das 

Relações Exteriores e da Fundação Alexandre de Gusmão, a capa, assim como todas as 

figuras das primeiras páginas do livro, remetem às cordas de um violão, às teclas de um piano 

e a um gramofone. Os textos introdutórios “Os 40 anos essenciais da MPB” e “Fenômeno 

cultural”, respectivamente de autoria do presidente da Finep e do diretor-presidente da Faperj 

em 2009, remetem à necessidade de preservar a memória e a história da música popular 

brasileira. João Máximo assina o capítulo “Dos festivais à volta do samba (1967-1977), 

Arthur Xexéo é o responsável por tratar da emergência do rock em “Estrelas cintilam, o rock 

irrompe (1977-1987), “Músicas além (e apesar) do marketing (1987-1997) é o capítulo 

                                                                                                                                                                                     

musical que buscava a integração de melodia, harmonia, ritmo e contraponto, que simultaneamente abandonava 
o histrionismo e reverenciava compositores renomados do samba e, por fim, que se aproximava de movimentos 
vanguardistas da metade do século XX ao valorizar a pausa. 
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assinado por Antônio Carlos Miguel e Luiz Antônio Giron encerra o livro com “A virada do 

impasse (1997-2007).  

Antes do texto de Cravo Albin, intitulado “Preâmbulo para os últimos 40 anos que 

fizeram reluzir a MPB”, são apresentados os versos de Cazuza “... Porque o tempo, o tempo 

não pára”. Cravo Albin informa ao leitor sobre a estrutura da obra composta por textos de 

quatro críticos e jornalistas, ademais situa seu papel como intelectual “atuante nesses últimos 

45 anos de atuação na historiografia da MPB”. Para o organizador, o livro pode contribuir a 

fortificar as “raízes que permitem as sequências”.  

Na Introdução, encontramos outras imagens referentes a partes de um violão. O título 

antecipa uma das questões fundamentais para o autor: “Uma música mulata”.  O cancioneiro 

brasileiro seria o espelho da capacidade de deglutir, a qual permitiu a “revolução cultural” que 

redimiu a sociedade brasileira e fez ascender uma civilização mulata. A miscigenação é um 

dado revitalizador que caracteriza a produção sociocultural de um país jovem e mulato.  

Sobre sua seleção, Cravo Albin deixa claro que “os compositores são 

preferencialmente porque a eles defiro uma importância decisiva na história da MPB. (...) A 

escolha deles todos é mesmo pessoal”. A primeira seção da Introdução, intitulada “Do Lundu 

ao Samba”, traz na primeira página imagens de instrumentos de percussão e menciona os 

registros de Gregório de Matos como indícios do surgimento do canto popular.  A mistura de 

elementos diversos – “danças rituais dos índios”, “batuques dos escravos”, ambos à base de 

percussão, cantigas de origem medieval dos colonizadores europeus, “o hinário religioso 

católico”, “toques e fanfarras militares” – originou a “música reconhecível como brasileira” 

(Albin, 2009).    

A história da música popular brasileira começaria a ser construída a partir do século 

XIX devido às chamas individuais de Ernesto Nazareth e Chiquinha Gonzaga. Ao lado desses, 

são apontados como pioneiros, os primeiros compositores populares: Joaquim da Silva 

Callado, “criador do primeiro grupo instrumental de caráter carioca e popular no Brasil: o 

choro”, Patápio Silva, flautista, Catullo da Paixão Cearense, autoditada cujo sucesso ocorreu 

em uma fase de implementação da gravação mecânica de discos, autor de “Luar do Sertão”, 

Pixinguinha, “herdeiro de toda a tradição musical inaugurada e cultivada por Nazareth, 

Chiquinha, Callado, Patápio e Catullo”.  No decorrer do texto, fotos da região central da 

cidade do Rio de Janeiro nas décadas de 1910 e 1920, as quais compõem o acervo do MIS, 

informam aos leitores da cidade que se transformava enquanto surgiam os primeiros artistas 

com obras tornadas clássicas para a música popular urbana. Todas as capas de discos fazem 

parte da coleção do Instituto Cultural Cravo Albin. A seção seguinte, intitulada “A 

consolidação do Samba”, apresenta resumos biográficos de Sinhô, “Rei do Samba nos anos 
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20” e “primeiro sambista profissional” e Ismael Silva, “consolidador do ritmo samba, bem 

como fundador da Deixa Falar, a primeira escola de samba (1928)”. 

Para Cravo, a década de 1930 marcou a “época de ouro” por dois fatores: a mudança 

do sistema de gravação mecânica para elétrica e a expansão do primeiro meio de comunicação 

de massa, o rádio. Na lista de artistas consagrados figuram: Sílvio Caldas, Assis Valente, 

Lamartine Babo, Orlando Silva, Marília Batista, Aracy de Almeida, Odete Amaral, Ciro 

Monteiro, Ary Barroso, Noel Rosa, Lamartine Babo, “o mais completo e o mais visceralmente 

carioca dos compositores populares que desabrocharam na época de ouro”, Ataulfo Alves, 

Mário Lago e Dorival Caymmi. 

Durante a II Guerra Mundial, “o Brasil e a música do povo sofreriam os reflexos” do 

conflito bélico. A “música popular se ressentiu em quantidade e em qualidade”, pois os 

compositores não encontravam um “clima de alegria” devido à consternação do povo. Os 

Estados Unidos foram os grandes vitoriosos e, de acordo com a interpretação de Cravo Albin, 

promoveram uma avalanche de músicas importadas no Brasil. Luís Gonzaga surge como uma 

figura que promove a “afirmação de uma cultura nacional mais ligada às fontes do Brasil” em 

um período consolidação da indústria cultural estadunidense. Os “ritmos de nordeste” 

constituíram uma corte no Brasil formada pelo rei Luís Gonzaga, a rainha Carmélia Alves e a 

princesa Claudette Soares. Além do baião, a década de 1950 foi a do samba-canção.  

Na seção “A novidade da Bossa, Cravo Albin interpreta o surgimento dos artistas 

bossa-novistas em um contexto de febre pelas novidades. Os personagens protagonistas desse 

capítulo teriam criado essa frente contra a vulgaridade dos ritmos para consumo cíclico da 

juventude. Ao encerrar seu texto introdutório, o autor define os depoimentos para o Museu da 

Imagem e do Som como fator de revalorização de sambistas urbanos e os depoentes eram 

alçados à condição “de peças vivas de museu e, consequentemente, de prestígio pessoal 

consagrado” (Albin, 2009). 

O livro “Driblando a censura – de como o cutelo vil incidiu sobre a cultura”, 

introdução escrita por Afonso Arinos Filho, apresenta como tema central a participação de 

Ricardo Cravo Albin como membro do Conselho Superior de Censura3. Esse livro apresenta 

fortes traços de uma autobiografia, porém assim como as biografias escritas por Cabral, traz 
                                                           
3 Em linhas gerais, o Conselho Superior de Censura, formado em 1979, era uma instituição ligada à Divisão de 
Censura de Diversões Públicas do Ministério da Justiça. Os conselheiros eram representantes de diferentes 
instâncias do governo, como Ministério da Justiça, Itamaraty, Conselhos Federais de Cultura e Educação, e da 
sociedade. A “Ala liberal” era constituída por Pompeu de Sousa, da Associação Brasileira de Imprensa, Daniel 
Rocha, da Sociedade Brasileira de Autores de Teatro, Geraldo Sobral Rocha, da Associação Brasileira de 
Críticos de Cinema, e Ricardo Cravo Albin, representante da Associação Brasileira de Rádio e Televisão. A 
competência do Conselho Superior de Censura era rever classificações, portanto, funcionava com órgão de 
recursos, exercia sua “função de amenizar a famigerada Divisão de Censura de Diversões Públicas”.  
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para primeiro plano o contexto de uma época. Nos estertores do regime militar, Cravo Albin 

arroga para sua atuação no Conselho um papel de proeminência como defensor de 

“compositores descamisados” e das “estrelas da MPB”.  

A autobiografia é uma intervenção no passado, não é apenas uma menção a eventos 

ocorridos, pois também significa um projeto voltado para o futuro (Giddens, 1994). Portanto, 

podemos considerar que a estratégia de Cravo Albin de inserir seus pareceres sobre as 

músicas censuradas apresentados no plenário do Conselho representa uma busca pela defesa, 

não apenas dos artistas nacionais, mas daquilo que pode ser considerada como a “verdade da 

cultura popular” (Albin, 2002). 

O décimo primeiro capítulo, intitulado “Em defesa das estrelas da MPB”, mostra como 

Cravo Albin atuou como “representante moral da música popular”, embora representasse 

artistas de rádio e televisão devido ao seu cargo de roteirista da TV Globo na década de 1970. 

Como o próprio autor revela, “os poetas da canção não tinham qualquer representante junto ao 

Conselho” As grandes gravadoras enviavam recursos ao Conselho, como a WEA Discos Ltda 

que solicitou recurso para a música de Rita Lee e Mu intitulada “Moleque Sacana” em 1980. 

O parecer de Cravo Albin justifica sua oposição à censura dessa obra musical por considerá-la 

uma das “manifestações brotadas da alma do povo, que não pode melhor ser refletida senão 

através de SUS poetas e compositores populares”.  

O décimo terceiro capítulo, “De como os descamisados da MPB sofriam a tesourada 

censória”, informa ao leitor o desigualdade de condições para driblar a censura entre os 

“descamisados” e as “grandes estrelas”, pois “os compositores pobres e desconhecidos eram 

vetados em massa para ajudar a gravadora a melhor negociar a liberação daquilo que fosse de 

seu interesse”. Em outro parecer, Cravo Albin se apropria das considerações de Câmara 

Cascudo, a quem classifica como “mestre”, para afirmar a continuidade da malícia e do duplo 

sentido nos folguedos de forró, e de Gilberto Freyre para opor os “valores culturais dos 

segmentos populares” aos da “pequena elite preconceituosa”. Sobre essas considerações, o 

autor sintetiza sua perspectiva na fórmula binária que constrói o par antitético formado por 

cultura popular, majoritária, e “cultura erudita, uma cultura quase sempre bolorenta, 

preconceituosa e elitista, além de absolutamente minoritária”.  

O Conselho de Música Popular, ao lado de outros Conselhos Superiores do Museu da 

Imagem e do Som, cumpria papel deliberativo durante a gestão de Ricardo Cravo Albin, 

radialista responsável pelo Clube do Jazz e da Bossa que assumiu a instituição em 1965. 

Cabral (2007) lista algumas atribuições do Conselho, como votos de louvor e a escolha de 

músicas para materiais de divulgação da música popular brasileira. Houve uma polêmica pela 

premiação de Roberto Carlos no Festival de San Remo, provocada pela sugestão de Almirante 
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de conceder voto de louvor ao cantor, porém o Conselho alegou que a música cantada, 

“Canzone per te” era italiana, não brasileira. Os conselheiros foram classificados por alguns 

membros da crítica especializada como “inimigos do iê-iê-iê”. O Itamaraty distribuiu uma fita 

para 150 países para divulgação dos artistas nacionais, foram selecionadas dez músicas 

Conselho, entre as quais, “A Banda”, de Chico Buarque, “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim 

e Vinícius de Moraes e “A namoradinha do amigo meu”, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. 

O Conselho Superior de Música Popular contava com quarenta fundadores, musicólogos, 

folcloristas, jornalistas, artistas e produtores musicais, escolhidos por Ary Vasconcelos, 

Almirante, ambos funcionários do MIS, e Cravo Albin (Fernandes, 2010). 

 

Dal Segno al Fine 

 

O campo intelectual de peritos da música popular brasileira passou a se constituir no 

início do século XX, embora somente a partir da década de 1950 tenha ocorrido sua 

autonomização, sobretudo com iniciativas inicialmente vinculadas a grupos de folcloristas. 

Retomando as proposições de Bourdieu, podemos compreender a constituição do sistema de 

linhas força constitutivas de um campo intelectual organizado por agentes isolados ou em 

conjunto. A posição dos agentes é fundamental na definição da estrutura do campo e na 

autoridade que os intelectuais envolvidos em tais disputas pretendem exercer sobre o público 

(Bourdieu, 1968). Tendo como referência a ortodoxia, as ações no campo intelectual são 

orientadas pelas relações que os intelectuais mantêm em relação a seus pares, portanto as 

autoridades assumem na perspectiva bourdieusiana o papel de organizadores da estrutura 

dinâmica em que ocorrem competições pela consagração e pela legitimidade.  

Nessas narrativas, em alguma medida legatárias daquelas produzidas pela primeira 

geração de autores que criaram um modelo de relato do passado da música brasileira (Moraes, 

2006), raras vezes é problematizada, ou pelo menos historicizada, a constituição dessa sigla 

que virou nome: MPB. Por esse motivo, e para não perdermos de vista o contexto histórico do 

campo musical enquanto emergia um conjunto de interpretações acerca das alterações 

ocorridas na esfera do mercado de bens simbólicos a partir da segunda metade do século XX.  

Menezes Bastos (2009) apresenta a ambiguidade do substantivo MPB, cujo uso 

tornou-se mais recorrente após os festivais competitivos da década de 1960 e sua adoção por 

agentes do mercado fonográfico que atuavam no Brasil. O contexto histórico cada vez mais é 

observado pelas pesquisas que abordam e problematizam a utilização da categoria Música 

Popular Brasileira, como exemplo, pode ser citado o artigo de Neder (2012) que trata da MPB 



36 

 

como espaço em disputa por diferentes correntes político-ideológicas e terreno no qual foi 

permitido na explosiva década de 1960 ampliar os debates sobre questões sociais, referentes 

ao discurso da negritude com Jorge Ben, ao papel da mulher com Nara Leão e à chamada 

“música de protesto” dos festivais 

Indicando a reinvenção do nacional-popular na década de 1960, Contier (1998), a 

partir da análise do som/texto das obras de Carlos Lyra e Edu Lobo, trata da ligação desses 

compositores e de outros artistas e intelectuais do período com o Centro Popular de Cultura 

(CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE). A mitificação do morro, lugar de memória 

capaz de sintetizar as imagens da favela, da miséria e da periferia dos grandes centros urbanos 

industrializados, e do sertão, caracterizado pela fome, pelo coronelismo e pelo messianismo 

religioso é um elemento central para a compreensão das canções de protesto como trincheiras 

de denúncias sociais.  

Houve nos últimos anos, portanto, uma ampliação das reflexões que criticam a 

tradição historiográfica promotora da entificação dos “gêneros musicais” e mantém a música 

como expressão do espírito nacional e popular. Lançando um olhar sobre os paradigmas da 

nacionalidade e sobre as transformações do mercado fonográfico, Morelli (2008) busca 

compreender a formulação e a consolidação do campo da MPB a partir das transformações 

estruturais no mercado de bens simbólicos. A autora baseia-se na proposição de Ortiz (1991) 

sobre mundialização da cultura brasileira, processo que ocorre a partir da adequação aos 

padrões de consumo de bens culturais internacionais, e que resulta na constituição de uma 

cultura internacional-popular. 

Dessa forma, consideramos que os parâmetros estéticos que permitem a classificação 

de determinadas formas artísticas como Música Popular Brasileira não são a-históricos, pois 

podemos realizar um mapeamento intelectual de sua constituição e de sua legitimação. 

analisar o monopólio do poder de consagração dos produtores ou dos produtos de 

determinadas práticas culturais no meio musical brasileiro (Fernandes, 2010). De acordo com 

essa perspectiva bourdieusiana, a consolidação do choro e do samba como gêneros que 

sintetizam a nacionalidade musical do Brasil pode ser analisada a partir da criação e da 

reprodução de parâmetros estéticos definidos por um conjunto de críticos e jornalistas, 

classificados como “inteligência musical brasileira”, no campo de disputas pela legitimação 

desses gêneros musicais. 

Em Gadamer (2007) encontramos uma interpretação da obra de Dilthey que foca o 

lugar da história e da compreensão como fundamentos das ciências interpretativas. Contudo, a 

hermenêutica, como forma adotada por historiadores para interpretação de acontecimentos 

históricos, prescinde do fator tempo. Apesar de considerar as lacunas inerentes à atividade 
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interpretativa, o tempo e os pontos de vista dos intérpretes dos fatos históricos serão 

considerados na análise, no entanto, não serão tomados como elementos geradores de um 

relativismo “improdutivo”. A respeito dos riscos de uma abordagem hermenêutica, o trabalho 

de Alberti (2006) em muito contribuiu para alertar a respeito dos procedimentos que foram 

adotados nesta pesquisa.  

Se temos clareza que as ciências históricas não estão voltadas para uniformidades e 

regularidades (Gadamer, 2009), não tomarei um fenômeno ocorrido em determinado período 

como caso de uma regra geral. Em sua singularidade histórica, tratei da emergência da 

valorização do fator nacional-popular nas análises históricas de três autores atuantes no 

campo intelectual ao longo da segunda metade do século XX. Adotei um método capaz de 

“provocar textos”, com o intuito de fazer emergir sentido nas históricas desenvolvidas e 

contadas pelos autores selecionados (Alberti, 2006). Como apontei na Introdução, a procura 

nessa pesquisa volta seu olhar para as condições sociais – o contexto histórico – do 

surgimento de histórias da música popular. Os dados provenientes de investigações 

linguísticas não foram priorizados, ainda que o texto seja tomado como documento, fonte, de 

investigação para compreender a constituição das narrativas. 

A atuação dos intelectuais na circulação de ideias não deve ser considerada como o 

que acontece, mas como indicação de como deveria acontecer, ou seja, não pode ser 

abandonada a dimensão normativa das formulações de intelectuais (Sarlo, 2007). A relação 

entre a emergência de problemas, questões centrais para grupos de intelectuais, e uma 

estrutura social não deve ser analisada como se as obras e os autores aqui abordados fossem 

pontos isolados de um contexto social complexo. A intelligentstia, formada por portadores de 

sínteses explicativas de questões sociais, é um estrato desamarrado, caracteriza por sua 

desvinculação, que “resume em si mesmo todos os interesses que permeiam a vida social, 

pois.  

“nesta significativa ordenação de acontecimento, prolongando-se 
muito além das meras ordenações cronológicas, que se irá descobrir o 
princípio estrutural do tempo histórico (...) esta ordenação de 
significados constitui, na verdade, o elemento mais importante na 
compreensão e na interpretação dos acontecimentos” (Mannheim, 
1976, p.233). 

Nas considerações de Mannheim sobre a concepção do tempo de um grupo social, 

podemos apontar que a forma de ordenar os acontecimentos explicita a ordem e a valoração 

das experiências. Essa abordagem, que não abandona a posição, a localização do intelectual 

no ambiente social, implica considerar a desigualdade de distribuição de prerrogativas em 
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uma sociedade complexa e diversificada, portanto, os intelectuais, capazes de “compreender 

as controvérsias do seu tempo” (Mannheim, 1957), podem ser tratados como intérpretes 

autorizados. Essas autoridades, intelectuais formuladores de conceitos e de categorias 

explicativas, reagem e provocam a questões de determinada conjuntura histórica. 

A independência absoluta é intangível, pois os intelectuais estão inexoravelmente 

envolvidos com as disputas sociais, políticas e culturais de seu tempo. Analisar suas disputas 

permitir mapear tensões que marcaram o campo intelectual e musical da segunda metade do 

século XX, embora tenham transformado em “idade de ouro” o passado, os intelectuais 

elaboram mitologia do passado, devido à sua repulsa da situação alterada, com uma 

orientação voltada para ação no tempo contemporâneo, assim como buscam melhores tempos. 

Conferimos que a constituição da história da música pode ser uma fonte de relevante análise 

sociológica a respeito dos usos da construção da história para embasar a mitificação e seleção 

de artistas, canções e conjuntos musicais adequados a parâmetros de entrada no panteão da 

Música Popular Brasileira. Tinhorão, Cabral e Cravo Albin atuaram nas redações em um 

período de intensa produção jornalística e de crítica cultural no modelo que preconizava a 

opinião dos autores dos textos.  No próximo capítulo, será debatido como “povo” pode ser 

considerado termo fundamental para as reflexões de Tinhorão, Cabral e Cravo Albin e será 

redirecionado o conjunto de questões do tema dos intelectuais para o problema do tempo 

histórico. 
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Capítulo 3 – Sobre o povo e a música brasileira 
Descobre-se o povo quando está prestes a desaparecer. 

(Burke, 1989, p.31) 

Como foi valorizada a produção musical desenvolvida pelas camadas populares nas 

obras de Tinhorão, Cravo Albin e Cabral? Para responder a essa questão, serão analisados os 

seguintes livros “Os sons dos negros no Brasil. Cantos, danças, folguedos: origens.” e “O 

samba agora vai... a farsa da música popular no exterior”, de Tinhorão, “Pixinguinha – vida e 

obra”, de Cabral e “O livro de ouro da MPB” de Ricardo Cravo Albin. Para um melhor 

entendimento das matrizes que orientaram a produção intelectual de Tinhorão, Cravo Albin e 

Sérgio Cabral, devemos compreender os eixos que basearam as interpretações destes autores. 

Um ponto a ser desde já realçado é que para eles o samba e o choro eram os gêneros musicais 

representantes da autenticidade da música brasileira.  

A produção intelectual desses mediadores culturais começou a despontar no campo 

dos estudos e da crítica sobre a música popular na década de 1960. Nas décadas de 1990 e 

2000, pode ser observada a fase de relançamento de algumas obras e de recuperação de suas 

proposições sobre a cultura popular. No decorrer da segunda metade do século XX, os 

intelectuais que marcaram o campo de estudos de história da música urbana seguiram “em 

busca da autenticidade”, estabelecendo assim versões hegemônicas da história e da memória 

da música popular brasileira ao definirem como missão intelectual a preservação do legado 

musical da cultura popular. 

As redes de circulação e os meios de legitimação desses intelectuais já foram tratados 

em trabalhos que buscaram analisar o monopólio do poder de consagração dos produtores ou 

dos produtos de determinadas práticas culturais no meio musical em detrimento de outras 

(Fernandes, 2010). Tinhorão, Cravo Albin e Cabral atuaram como mediadores culturais 

promovendo a legitimação das manifestações artísticas consideradas “nacionais” e 

“autênticas”, tanto articulando redes de circulação em instituições promotoras da preservação 

cultural quanto na escrita da história. De acordo com Certeau,  

“a historiografia separa seu presente de um passado. Porém, repete sempre o 
gesto de dividir. Assim sendo, sua cronologia se compõe de ‘períodos’ entre 
os quais se indica sempre a decisão de ser outro ou de não ser mais o que 
havia sido até então” (Certeau, 1982, p.15). 

Na condição de redescobridores do povo brasileiro (Ridenti, 2000), suas obras tratam 

de forma bastante incisiva da necessidade de preservação do patrimônio musical brasileiro. 

Para a consolidação de um panteão de artistas e “gêneros” musicais, os autores acima 

mencionados buscaram encontrar as características autênticas na expressão mais bem acabada 
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da identidade nacional brasileira: a música. A tríade de intelectuais tratada neste trabalho 

produziu suas obras em um mesmo período histórico, a partir da década de 1960 do século 

XX, sendo considerados até os dias atuais militantes que atuam em defesa da música baseada 

na proposta nacional-popular. 

O contexto de produção das obras analisadas é a segunda metade do século XX, os 

autores selecionados para esta análise testemunharam o processo que Renato Ortiz definiu 

como a passagem do popular-nacional para o internacional-popular. Conforme aponta 

Bourdieu, a estrutura dinâmica do campo intelectual pode ser entendida como uma 

pluralidade de agentes isolados definidos por sua posição nesta estrutura e pela autoridade que 

pretendem exercer sobre o público (Bourdieu, 1968). Ainda de acordo com esta interpretação 

sobre a atuação dos mediadores culturais, devemos estar atentos ao “conjunto de questões e 

temas obrigatórios que definem o campo intelectual de uma época” (Ibidem).  

No caso analisado, as questões compartilhadas por esses autores, por vezes 

apresentadas de forma vituperativa, fazem referências a outras gerações de pesquisadores da 

música popular urbana, seguindo, portanto, determinadas linhagens intelectuais (Moraes, 

2006). Em outro artigo, José Geraldo Vinci de Moraes (2000) apresenta sua hipótese acerca 

da invenção da tradição das formas de contar sobre as origens, um modelo de como relatar a 

história da música baseado na tênue linha entre memória e história.  

Tinhorão, Cravo Albin e Cabral desaprovam a presença da música estrangeira em 

substituição da produção artística nacional e entendem o “popular” como elemento capaz de 

denotar autenticidade e qualidade musical. Ao analisar os textos, verifica-se que a 

modernidade e o estrangeirismo são entendidos como vetores que promovem afastamento do 

ponto de origem, do “autêntico”. A partir do cotejo das perspectivas dos três autores a respeito 

da cultura popular, trataremos de suas respectivas interpretações sobre um fato histórico que 

promoveu uma série de debates acerca da autenticidade da música brasileira. Dos três autores 

abordados neste trabalho, Tinhorão é quem tem a obra mais debatida nos meios acadêmicos4. 

As abordagens, em sua maioria, tratam das suas contundentes críticas à produção musical 

                                                           
4 Na produção recente sobre a obra do autor, encontramos diversas formas de classificar sua vertente 
interpretativa, mas há certa concordância em atribuir aos seus textos um caráter nacionalista baseado na disputa 
entre classes sociais pela hegemonia cultural de uma sociedade. Bollos (2007) comenta a repercussão da 
publicação de suas críticas na Revista Civilização Brasileira em 1965 e 1966, além da relevância de suas obras 
“Música Popular. Um tema em debate” e “O samba agora vai...” para o debate contemporâneo sobre 
mundialização da cultura nacional. A autora divide a recepção na imprensa escrita, sobretudo na crítica musical, 
dos marcos de constituição da Bossa Nova em duas etapas: a primeira compreende o período de 1958 e 1962, ou 
seja, do lançamento do LP “Canção do amor demais de Elizete Cardoso até o anúncio do concerto no Carnegie 
Hall, e a repercussão do show em Nova Iorque e a aclamação da crítica internacional, entre 1962 e 1963. Os 
trabalhos de Lamarão (2007; 2010) e Fernandes (2010) foram fundamentais a essa pesquisa na apresentação de 
diferentes tipos de interpretação da figura de Tinhorão, como crítico musical, editor, jornalista, em suma, um 
intelectual polivalente preocupado com a preservação da “autenticidade”. 
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bossa-novista5. Por isso, não tratei de forma exaustiva esta faceta de sua obra, privilegiando, 

assim, sua interpretação acerca da relação de artistas brasileiros com o mercado internacional 

de bens simbólicos. Ao lado de outros críticos da música popular imbricados nas relações de 

produção e de circulação de obras musicais, como Sérgio Cabral e Ricardo Cravo Albin, entre 

outros não cujas reflexões não foram analisadas neste trabalho, como Ary Vasconcelos, João 

Carlos Botezzelli e Hermínio Bello de Carvalho, Tinhorão figura como autoridade da 

historiografia não acadêmica e do jornalismo especializado em música popular brasileira.  

Ao apontar a relevância de intelectuais na organização da cultura, não reduziremos a 

análise às arenas de disputa e aos espaços de circulação. As redes formadas por intelectuais, 

sem sombra de dúvidas, são relevantes para compreender o papel desempenhado pelos 

membros de determinado movimento intelectual em uma conjuntura histórica. Contudo, de 

acordo com as informações assinaladas nos capítulos anteriores, os três autores não formam 

um grupo homogêneo. Suas trajetórias individuais não podem ser atadas apenas pelos 

encontros em alguns ambientes intelectuais onde travaram disputas pela hegemonia de suas 

ideias. Nesse aspecto, é possível comparar esses mediadores preocupados com a preservação 

da “autêntica” cultura nacional com aqueles que formaram o movimento folclórico. Ambos os 

grupos utilizaram a categoria “povo” para legitimar determinadas práticas culturais, contudo o 

intuito de alguns folcloristas era a institucionalização do movimento.  

O movimento folclórico entre as décadas de 1940 e 1960 tinha como objetivo 

consolidar instituições responsáveis por pensar a identidade nacional. A Comissão Nacional 

de Folclore constituiu uma ampla rede, centralizada no Rio de Janeiro, de folcloristas. 

Conforma aponta Vilhena (1995), ao tratar os objetivos e as estratégias para 

institucionalização do movimento folclórico pode ser analisada como a intelligentsia 

brasileira abordou a “alteridade interna” do folclore a partir de certa definição de “povo”, 

entendido como imagem do “outro” que habita a mesma sociedade. 

Essa análise do movimento folclórico brasileiro apresenta a fragilidade das ações e as 

dificuldades para criação de instituições que pudessem aumentar o grau de objetividade na 

investigação folclórica. A Sociedade Brasileira de Folclore, fundada em 1941 sob 

                                                           
5
 Os textos de Tinhorão divulgados em jornais foram analisados por Lamarão (2008) na dissertação de mestrado 

intitulada “As muitas histórias da MPB. As ideias de José Ramos Tinhorão”. Esse trabalho estava voltado para 
os artigos publicados por Tinhorão no Jornal do Brasil em duas fases de sua carreira: sua coluna semanal no 
Caderno B “Primeiras lições de samba” (1961-1962) e a coluna “Música Popular (1974-1982).  O objetivo da 
autora era compreender as formas pelas quais era expresso o nacionalismo em seus escritos no jornal. Vale 
ressaltar que alguns de seus livros resultam de compilações de textos publicados em periódicos: “Música Popular 
Um tema em debate”, “Música Popular: O Ensaio é no Jornal” e “Cultura popular: temas e questões” 
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coordenação de Câmara Cascudo, a Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia, criada 

no mesmo ano por Arthur Ramos, e o Instituto Brasileiro de Folclore de Basílio Magalhães, 

foram algumas iniciativas que marcaram o campo intelectual formado pelos folcloristas. 

Articulada pelo musicólogo e folclorista Renato Almeida, membro do International Folk 

Music Council e do Centre International des Arts et Traditions Populaires, a Comissão 

Nacional de Folclore nasceu dentro do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura 

(IBECC) em 1946.  

Formada por comissões regionais e subcomissões, essa instituição estava envolvida 

por questões que marcavam o campo intelectual brasileiro entre as décadas de 1940 e 1960. 

Grande parte desse arcabouço foi apropriada pelos três autores cujas obras são analisadas 

neste trabalho: a definição da identidade nacional a partir da integração de estratos étnicos, os 

esforços para conciliar o nacional e o regional em um projeto identitário comum e os lugares 

do “povo” em relação à elite na dimensão cultural da sociedade brasileira. 

Por que escolher o movimento folclórico para contextualizar o período de início da 

produção de Tinhorão, Cabral e Cravo Albin? Vilhena (1995) aponta uma condição dos 

intelectuais que participaram do movimento folclórico que também pode se observada na 

tríade de autores da história da música popular brasileira: a presença secundária dos 

folcloristas. Assim como a tríade tratada neste trabalho, os folcloristas ocupam papeis 

“menores” no que hoje está consolidado como campo de estudo do pensamento social 

brasileiro, apesar da relevância desses intelectuais na busca pela identidade nacional a partir 

da aproximação com o “outro interno”.  

Após essa breve reflexão a respeito das posições dos folcloristas em relação ao 

“povo”, voltemos à inserção da música como objeto dos domínios da História e das Ciências 

Sociais. Diversos trabalhos apontam para a ampliação e para as limitações das pesquisas 

empreendidas nas últimas décadas realizadas por pesquisadores vinculados a universidades. 

Se houve um crescimento dentro do campo da História profissional, ocorreu também uma 

ampliação de abordagens na história de grande publicação, sobretudo biografias de artistas 

renomados.  

No final da década de 1960, esse tipo de produção intelectual envolvendo a música 

como objeto de reflexão penetrou na área de letras e na sociologia da música. A produção não 

acadêmica, mencionada anteriormente neste trabalho, mas no contexto histórico das primeiras 

décadas do século XX, continuou à margem dessas reflexões, embora seus autores fossem 

apreciados como fontes fidedignas. É necessário não abandonar a compreensão, embora não 

seja possível aprofundar a análise neste trabalho, de como a produção de memorialistas, de 
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como os textos de cronistas e historiadores não profissionais foram apropriados pelo domínio 

acadêmico nos primeiros momentos da inserção da música popular como objeto de reflexão. 

 Musicólogos e memorialistas, na década de 1970, continuaram a escrever seus relatos 

na busca pelos gêneros matriciais e pelas raízes folclóricas. As origens musicais continuavam 

a ser a meta desse tipo de reflexão e, em alguma medida, repercutiam em pesquisas 

acadêmicas. A partir dessa década, Cabral e Tinhorão se lançam na produção historiográfica a 

respeito da música popular brasileira, ao lado de outros marcos que contribuíram para a 

construção de um panteão de artistas na segunda metade do século XX, tais como: a 

publicação de ensaios biográficos e crônicas pela Fundação Nacional de Arte (Funarte), da 

Enciclopédia de Música Brasileira e as duas edições da coleção História da Música Popular 

Brasileira, pela Editora Abril (Napolitano, 2007). 

Essas diferentes instâncias contribuíram para articular narrativas construídas de forma 

linear a respeito da sucessão de gêneros, de autores – compreendidos como gênios criadores – 

de obras consideradas fundamentais e de movimentos musicais, formando assim um panteão 

relacionado à história da sociedade brasileira visto pelo prisma de suas manifestações 

culturais (Napolitano, 2006). 

Se este trabalho tivesse um traço marcadamente bourdieusiano, poderia apontar como 

foi construído um campo autônomo, capaz de elaborar princípios de legitimidade de acordo 

com determinados parâmetros estéticos, da história da música popular brasileira. As 

instituições que emergiram a partir do início do século XX com o objetivo de resguardar as 

tradições populares também foram atuantes no campo, entendido como rede de relações 

objetivas (de dominação ou de subordinação, de complementaridade ou de antagonismo) entre 

posições sociais, da música. 

Com intensa produção em defesa da música popular brasileira, a posição desses 

intelectuais, no entanto, não configurou um campo de poder, mas um conjunto de espaços de 

atuação e de manifestação de suas respectivas posições e preferências estéticas. Não levei em 

consideração as origens sociais dos autores, embora esse dado seja relevante para um tipo de 

análise que esteja interessada em compreender circuitos ou redes de movimentação de 

intelectuais. Seguirei na pesquisa interessado em entender os “compassos” e os 

“descompassos” entre narrativas compostas em determinado período histórico por mediadores 

culturais que ocupam lugares relevantes no campo dos intelectuais não acadêmicos 

envolvidos com os debates referentes à autenticidade da música popular brasileira. 

Em conjunto com “As festa no Brasil colonial”, “Os negros em Portugal: uma 

presença silenciosa”, “O rasga: uma dança negro-portuguesa”, “Festa de negro em devoção de 

branco”, o livro “Os sons dos negros no Brasil. Cantos, danças, folguedos: origens.” , 
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publicado originalmente em 1988, forma o ciclo de obras de Tinhorão sobre as trocas 

culturais iniciadas com as Grandes Navegações focando principalmente na questão das 

origens do “intercâmbio cultural europeu-africano” (Tinhorão, 2008). As seções de “Os sons 

dos negros no Brasil.” apresentam uma narrativa sobre cantos e danças de negros que mantém 

a dimensão diacrônica. Sendo assim, encontramos após a “Introdução”, as seções 

“Antecedentes do trabalho escravo africano”, “Músicas, danças e cantos negros”, “Autos e 

folguedos negros” e “Os cantos de trabalho dos negros do campo e das cidades”.  

A Parte I informa aos leitores sobre a presença de escravos nas tripulações africanas 

em período anterior à consolidação do fluxo comercial do tráfico negreiro. Tinhorão adota 

como objetivo do trabalho compreender o processo histórico que implica continuidades na 

relação entre brancos e negros no Brasil desde o século XVI. “Antecedentes do trabalho 

escravo e africano: séculos XV e XVI” é uma seção dedicada a debater a inserção dos negros 

africanos na “vida cultural do Brasil”, que analisa o processo socioeconômico entendido pelo 

autor como substituição dos “índios da terra”. A chegada dos africanos teria provocado uma 

alteração no sistema cultural devido “ao som ruidoso e potente de seus batuques, calundus e 

autos das embaixadas e coroações de reis do Congo” (Tinhorão, 2008, p.27). 

“Músicas, danças e cantos de negros”, Parte II do livro, se baseia em uma miríade de 

fontes para tratar das atividades de canto fora do modelo lúdico-religioso da catequese: 

registros do cronista Fernão Cardim, evidenciando o uso de registros quinhentistas como 

documentos de época, pinturas de Frans Post que retratam escravos em postura de dança, e 

poemas de Gregório de Matos e Tomás Antônio Gonzaga. Nesta seção do livro, Tinhorão 

retoma a crítica às imprecisões de estudiosos que classificaram a fofa e o fado como danças 

portuguesas, tendo em vista que o autor as considera manifestações de origem negro-

brasileira.  

A matéria-prima do lundu, bem como das danças que foram apontadas por outros 

autores como portuguesas, é o conjunto formado pelo ritmo e pela coreografia “crioulo-

africana”. Os batuques são abordados a partir da variedade de usos simbólicos: práticas 

religiosas, danças rituais e formas de lazer. Tinhorão pretende analisar a história das músicas, 

assim como das danças, difundidas pelas classes baixas das grandes cidades, seu registro 

historiográfico constitui um painel de criações populares.  

A literatura é utilizada como fonte, elemento que seria condensado em outra obra 

desse autor: “A música popular no romance brasileiro”, publicada em 1992 pela editora 

mineira Oficina de Livros. “Til”, de José de Alencar, Luizinha, de Araripe Jr., e “A Carne”, 

de Júlio Ribeiro, são alguns registros literários abordados por Tinhorão com descrições de 

batuques, tomados como retratos de uma realidade histórica. Para o autor, a fofa e o fado 
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foram transformados em danças nacionais portuguesas ao passo que a cultura negro-brasileira 

sofreu aculturação no que tange à cultura musical. A produção urbano-industrial, a partir do 

final do século XIX e do início do século XX, originou uma nova divisão do trabalho e a 

emergência de formas próprias de lazer das camadas médias e altas. Neste processo de 

expropriação, também sofreram as consequências “o próprio samba e o velho partido alto, tão 

populares e tão cheios de sabor, que a indústria de massa não hesitou em revivê-los na década 

de 1980 sob nome de pagode”. 

A terceira seção, intitulada “As danças e os cantos do samba herdeiros dos batuques 

dos séculos XIX e XX”, trata das dramatizações da vida africana, entendidas como projeção 

simbólica, reprodução de solenidades da vida político-social. As coroações dos reis de congo 

registradas entre os séculos no século XVIII são classificadas como criações festivas dos 

campos e das cidades. Por outro lado, os batuques teriam originado as danças conhecidas 

como lundu, embolada, samba e fado. Os negros, os mestiços e os brancos de classes mais 

baixas no Brasil continuaram sendo os herdeiros dos batuques apesar de todas as forças de 

expropriação que atuaram contra tais manifestações.  

Partindo da concepção da relação mágica ancestral com a natureza, Tinhorão aborda 

“Os cantos de trabalho dos negros do campo e das cidades” na derradeira seção do livro. Os 

cantos de trabalho são apontados como um início do divórcio com a tradição africana, pois 

não invocavam mais as forças da natureza, como a chuva, mas serviam para amainar a dureza 

do trabalho. Nesse sentido, o autor compara essas manifestações musicais cotidianas nas 

lavouras no Brasil com a experiência do jazz, gênero proveniente das atividades culturais 

engendradas durante o período de escravidão nos Estados Unidos. 

O objetivo da próxima seção do trabalho será apresentar as narrativas históricas desses 

três intelectuais sobre a viagem à França pelos músicos liderados por Pixinguinha, no 

conjunto musical Os Batutas, e algumas notas sobre a Bossa Nova.  

Em 1922, Pixinguinha seguiu com os demais componentes dos Oito Batutas para uma 

temporada em Paris. Na ocasião o grupo foi denominado “Os Batutas”, pois J. Tomás não 

viajou devido ao seu estado de saúde. Na imprensa da época surgiram diferentes polêmicas 

sobre a divulgação da música brasileira, sobretudo no que se refere à imagem do Brasil no 

exterior. De acusações que apontavam a temporada francesa do conjunto “Os Batutas” como 

risco de exposição do país ao ridículo, por mostrar a música nacional dominada por 

instrumentos rudimentares como pandeiros e violas, às defesas promovidas por cronistas 

como Benjamim Costalat, que entendia a experiência como “oportunidade de cantar a 
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verdadeira terra brasileira”, a viagem do grupo tornou-se em 1922 uma questão que provocou 

diferentes reações de analistas das representações artísticas do Brasil no exterior6.  

 

Pixinguinha e a farsa da música brasileira no exterior 

 

Publicado em 1969 pela JCM Editora, “O samba agora vai... a farsa da música popular 

no exterior”, de José Ramos Tinhorão, é uma crítica contundente ao projeto de conquista do 

mercado internacional pela música brasileira. De acordo com Tinhorão, o ímpeto para 

alcançar o padrão estrangeiro, com a retórica da busca pela universalidade, implicou no 

abandono das peculiaridades brasileiras. O terceiro capítulo do livro é dedicado à descoberta 

do ritmo popular pelas elites, as quais consumiam a música com um toque de exotismo. Para 

o autor, a experiência dos Oito Batutas foi uma tentativa de exportar a música popular 

brasileira na década de 1920.  

A “farsa”, para Tinhorão, promovida pela massificação para atendimento dos 

interesses dos trustes internacionais do mercado fonográfico seria repetida em períodos 

históricos diferentes com outros artistas, como Carmen Miranda, a partir da década de 1930, e 

Chico Buarque, já na década de 1960. A exploração econômica em diferentes ciclos resultou, 

na perspectiva do autor, em um folclore rico apropriado por forças estrangeiras devido à 

relação entre poder econômico e exportação da cultura. Para o autor, os brasileiros forneceram 

no decorrer do século XX mão-de-obra especializada para atender aos interesses das “grandes 

indústrias de diversão”.  

A capa e a contracapa do livro de Tinhorão combinam imagens de ícones da música 

popular: Carmen Miranda, Os Oito Batutas e Sérgio Mendes. Nos doze capítulos do livro, 

Tinhorão recupera o sentido do samba gravado de Pedro Caetano pela Odeon em 1946, 

intitulado “O samba agora vai...”:  

O samba agora vai 

Vai ter cartaz, vai ter valor 

Antigamente o samba era um coitado 

Que vivia de lado de cuíca na mão  

                                                           
6 Para maiores avaliações sobre as estratégias de inserção dos músicos que tocavam nos Oitos Batutas nas 
viagens realizadas entre 1922 e 1923 a Argentina e em 1927 a Santa Catarina e ao Paraná, recomendo o trabalho 
de Coelho (2009) sobre os deslocamentos de artistas negros em terras estrangeiras. Como não será realizado um 
mapeamento dos comentários da imprensa da época sobre as expedições artísticas dos Oito Batutas, indico o 
mesmo trabalho para um tratamento mais qualificado das reconfigurações das disputas intelectuais na década de 
1920 em torno da valorização de artistas negros como representantes da cultura musical brasileira. 
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Era um mulato muito carapinha 

De chapéu de aba curtinha 

Mas hoje em dia tomou juízo 

Já anda até de cabelinho duro 

E já não fala mais em pão com banana 

Só se passa prá Miami de Copacabana 

Oi só se passa prá Miami de Copacabana 

Mexe com ele que tu vais até em cana... 

 

Tinhorão se apropria do livro de Mozart de Araújo “A modinha e o lundu no século 

XVIII” para tratar de Domingos Caldas Barbosa, mulato que tocava viola em Portugal, no 

Porto e em Lisboa, para divertir fidalgos. Em 2004, Tinhorão publicaria sua versão da 

biografia daquele que teria sido o primeiro a divulgar o gênero da música urbana brasileira em 

terras estrangeiras no livro “Domingos Caldas Barbosa: o poeta da viola, da modinha e do 

lundu (1740-1800)”.  

No século XIX, com o aparecimento de camadas médias no Brasil, teve início a 

tendência de importar valsas, polcas, quadrilhas, lanceiros e cançonetas europeias. De acordo 

com o pressuposto de que a capacidade de divulgação de um produto cultural está atrelada às 

condições econômicas para exportar quaisquer produtos, ou seja, a possibilidade de exportar 

música deve ser compreendida a partir do poder de dominar frações do mercado, o projeto de 

exportar música popular brasileira é visto por Tinhorão como esperança ingênua. 

A participação de Carmen Miranda como representante da música popular brasileira, 

para o autor, assim como a participação do Brasil na Feira Internacional de Nova Iorque, foi 

resultado de um projeto das relações diplomáticas e econômicas costuradas pela Política de 

Boa Vizinhança na década de 1940. Os ritmos latino-americanos, oriundos dos países “south 

of Rio Grande”, foram industrializados, serviram de matéria-prima para a indústria de massa e 

tornaram-se produto para a “fome de exotismo das platéias norte-americanas” (Tinhorão, 

1969, p.69).  

As apresentações de Aurora Miranda, Ari Barros, Laurindo de Almeida, Dick Farney, 

Luís Bonfá e Caubi Peixoto – que, nos Estados Unidos, trocou o nome artístico para Ron 

Cauby –, são avaliadas como “aventuras norte-americanas” por Tinhorão. O pós-guerra 

originou um momento de expansão da cultura popular norte-americana, em contrapartida 

surgiram tentativas de inserir a música popular brasileira fora da esfera de influência dos 

Estados Unidos, como a participação de Clementina de Jesus, Paulinho da Viola, Elton 

Medeiros e Ataulfo Alves no Festival de Arte Negra realizado em Dacar no ano de 1966.  
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Seguindo esse eixo interpretativo dos mecanismos de absorção dos artistas de países 

subdesenvolvidos, os artistas da bossa nova foram empregados como mão-de-obra qualificada 

nos Estados Unidos. Seguindo as experiências durante a Política de Boa Vizinhança, a 

aclamação dos bossa-novistas e a comercialização da matéria-prima musical brasileira 

representaram para Tinhorão “uma espécie de lavagem cerebral, em termos de cultura e de 

costumes, levando a uma assimilação de estereótipos” (Tinhorão, 1969, p.100). 

A Bossa Nova representa para o autor uma tentativa de sofisticação colocada em pauta 

pelo progressivo amoldamento das camadas médias ao gosto internacional, privilegiando, 

portanto, a penetração da música americana ou americanizada. Alguns de seus principais 

artistas, como Sérgio Mendes, são acusados de permanecerem alheios às raízes culturais 

brasileiras. As notas bossa-novistas geram descompassos com a tradição, pois “só podem dar 

como resultado uma combinação de vermelho, azul e branco, e nunca de verde e amarelo” 

(Tinhorão, 1969, p.133).  

Essa vertente apresenta a opção daqueles que vendem música dos países 

subdesenvolvidos como matéria-prima em uma feira internacional: III Festival Sul-Americano 

de Jazz e American Jazz Festival, realizados em 1961, respectivamente, no Uruguai e no Rio 

de Janeiro, além do show no Carnegie Hall no ano seguinte. Em 25 de dezembro de 1968, ano 

de ingresso de Tinhorão na revista Veja, foi publicada a matéria “A Bossa é nossa, mas leva 

quem paga mais”, cujo conteúdo se aproxima do último capítulo de “O samba agora vai...”: o 

impacto do Mercado Internacional de Discos e Editores Musicais (MIDEM) do festival 

realizado em Cannes, o qual, para Tinhorão, seria uma feira internacional de produtos 

musicais. Nessa reportagem, os leitores encontravam duas tabelas que apresentavam o trânsito 

entre Estados Unido e países da Europa e Brasil de artistas que almejavam ocupar uma 

posição favorável no mercado de discos.  

 

Pixinguinha com “trajes realmente brasileiros” 

 

“Pixinguinha: vida e obra” foi resultado das pesquisas de Sérgio Cabral sobre a 

trajetória de vida de Alfredo da Rocha Viana, sambista e chorão, flautista e saxofonista, “um 

dos pais da música popular brasileira” de acordo com o autor. Em 1977, a Funarte promoveu 

o primeiro concurso de monografias, cujo tema era “Pixinguinha”, em homenagem ao músico 

falecido em 1973. Criado no ano de falecimento do músico por essa instituição, o Projeto 

Pixinguinha consistia em caravanas que visitam algumas capitais divulgando e ampliando o 

mercado de trabalho ao músico brasileiro. Cabral era um dos diretores de núcleo do projeto e 
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conquistou o prêmio no primeiro concurso de monografias da Funarte com o texto que 

resultaria na biografia analisada neste espaço. 

O capítulo “Les Batutas em Paris” apresenta a diversidade de opiniões publicadas na 

imprensa da época a respeito do grupo “Os Batutas” ter se tornado expoente representante da 

música nacional no exterior e os depoimentos de Donga e Pixinguinha concedidos ao Museu 

da Imagem e do Som durante a década de 1960. Colunistas e cronistas, como Benjamim 

Costalat e Hermes Fontes, divergiam em relação aos benefícios para a imagem do país da 

expedição financiada pelo milionário Arnaldo Guinle. Cabral entende que o grupo sofreu 

preconceito por parte da imprensa que considerava a apresentação das “coisas do nosso país 

pelo avesso”, conforme noticiava um texto da Gazeta de Notícias. 

De acordo com o autor, “Os Batutas” só tocavam música brasileira em Paris para 

“preservar a originalidade numa cidade ocupada por músicos do mundo inteiro” (Cabral, 

2007). O capítulo é encerrado com a declaração de Donga a respeito da saudade do Brasil que 

os componentes do conjunto “Os Batutas” sentiam durante a expedição à França. A influência 

do jazz-band, crescente em Paris e no Rio de Janeiro no início da década de 1920, também 

marcam uma redefinição da carreira de Pixinguinha de acordo com o biógrafo. A gravação de 

dois foxtrotes em 1922 indica como o músico acompanhou as transformações no campo da 

música brasileira e na esfera de produção musical estadunidense.  

Em 2007, em comemoração ao trigésimo aniversário do Projeto Pixinguinha e ao 

septuagésimo de Sérgio Cabral, foi lançada a quarta edição do livro “Pixinguinha: vida e 

obra”. O autor evidencia sua proximidade ao biografado desde a Introdução, durante a 

recepção da seleção brasileira de futebol campeã da Copa do Mundo em 1958 ocorreu a 

primeira conversa entre Cabral e Pixinguinha. 

A condição de estruturador de uma tradição musical é apresentada no primeiro 

capítulo do livro, dedicado a mostrar suas várias facetas artísticas: “o flautista Pixinguinha”, 

“o saxofonista Pixinguinha” e “o orquestrador Pixinguinha”. De acordo com Cabral, em 

virtude de sua liderança nas orquestrações realizadas na década de 1920, o célebre compositor 

“vestiu a nossa música com trajes realmente brasileiros”. Dessa forma, Pixinguinha “é, sem 

dúvida, um dos pais da música popular brasileira. Assim, é também um dos pais da nossa 

nacionalidade” (Cabral, 2007).  

Cabral utiliza como fonte a entrevista cedida a Lúcio Rangel, realizada no Museu da 

Imagem e do Som em 1966, sob direção de Ricardo Cravo Albin, para reconstruir a trajetória 

de Pixinguinha, apontado por Baden Powell como o compositor do século. A sucessão dos 

capítulos entrelaça aspectos individuais com as transformações do início do século XX. A 

juventude de Alfredo da Rocha Viana marca sua inserção precoce na esfera musical, embora 
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inicialmente de forma amadora. Em 1911, o jovem músico nascido em 1897, foi flautista do 

Rancho Carnavalesco Filhas da Jardineira e, em 1912, diretor do Rancho Paladinos Japoneses. 

Ao apresentar a juventude do artista, Cabral contextualiza as características dos carnavais da 

década de 1910. 

A presença negra na cultura brasileira cresceu paralelamente com o fortalecimento do 

mercado de trabalho para artistas na década de 1920, com o surgimento de teatros, cinemas e 

locais para dança. Nesse período, além das viagens patrocinadas ao lado de seus 

companheiros do conjunto “Os Batutas”, Pixinguinha, já influenciado pelo estilo das “jazz 

bands”, é contratado por gravadoras, como a Victor, para elaborar orquestrações, além de 

trabalhar em rádios. 

A virada da década de 1920 para 1930 é tratada no capítulo “Rádio, disco, noite etc” 

como período de crise de trabalho para músicos devido ao cinema falado. São destacadas por 

Cabral iniciativas de defesa dos artistas brasileiros perante a concorrência brasileira: a 

reivindicação organizada pela classe musical em dezembro de 1930 ao pressionar o então 

presidente em caráter provisório Getúlio Vargas para aprovação da obrigatoriedade de 2/3 de 

músicas brasileiras em qualquer programa de casas de diversões e a criação em 1933 da 

Orquestra Típica Brasileira. Nesse ano, Pixinguinha recebeu do Instituto Nacional de Música 

o certificado de teoria musical. Posteriormente, teria um emprego estável como maestro da 

banda da Guarda Municipal e fiscal do Serviço de Limpeza Urbana.  

No início da década de 1940, cresce o prestígio de Pixinguinha, selecionado como 

membro da comissão julgadora do concurso de marchinhas carnavalescas, evento promovido 

pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), e convidado por Donga e Villa-Lobos a 

apresentar a “mais legítima música popular brasileira” ao regente Leopold Stokowski da All 

American Youth Orchestra, com quem gravou ao lado de outros artistas brasileiros 

convidados, Luís Americano, Jararaca e Ratinho, João da Baiana, Zé Espinguela e Cartola, 

dois álbuns intitulados Native Brazilian Music. Também nesse período sua carreira sofreu 

uma inflexão: surgiu “o saxofonista Pixinguinha”, em 1942 tocou pela última vez flauta em 

um estúdio de gravação, o Odeon.  

A seção final do livro apresenta a discografia de Pixinguinha, mas logo no início os 

leitores podem conferir em sequência as imagens da certidão de nascimento, da certidão de 

batismo e da partitura do tango Dominante – primeira música de sua autoria gravada, cujos 

registros datam de 1914, na Casa Editora Carlos Wehrs. Em 1954, durante os festejos do IV 

Centenário da cidade de São Paulo, Almirante e Ari Barroso, com apoio financeiro da Rádio 

Record, promoveram o Festival da Velha Guarda, evento que seria realizado novamente no 

ano seguinte. Os artistas convidados para o evento foram Pixinguinha, Donga, João da 
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Baiana, Alfredinho do Flautim, Bide da Flauta, Léo Viana, Mozart de Araújo e Baden Powell. 

Para Cabral, o evento teve um caráter de recuperação dos pioneiros do samba e do choro, pois 

foram convidados pela organização “artistas sobre os quais pouco se falava e raramente um 

gravado um disco deles” (Cabral, 2007). 

Ainda sobre esse evento, Cabral comentou no livro “No tempo de Almirante: uma 

história do rádio e da MPB” sobre a trajetória do radialista Henrique Foreis Domingues, o 

Almirante, os preparativos e a repercussão desses festejos. Almirante, ao lançar na emissora 

paulista de rádio Record o programa “O pessoal da Velha Guarda”, informou aos ouvintes que 

“São Paulo vai ficar durante um mês em contato com esse imenso Pixinguinha (Cabral, 2007). 

O festival repercutiu na imprensa especializada, tanto no primeiro número da Revista de 

Música Popular, em um texto de Sérgio Porto, quanto na seção “Música Popular” da Revista 

Manchete, assinada por Lúcio Rangel. O crítico musical de grande vigor na década de 1950 

nesse texto parabeniza o radialista Almirante pela iniciativa “para mostrar ao povo nossos 

verdadeiros artistas, principalmente agora que uma súcia de aventureiros parece querer tomar 

de assalto um lugar que não é seu, alijando o verdadeiro músico e praticando toda sorte de 

malandragens”. 

Na biografia sobre Pixinguinha, Cabral promove uma sutil transformação na narrativa 

ao relatar fatos da década de 1950 e 1960 ao inventariar os graus de legitimação do artista no 

campo musical. Além do Festival da Velha Guarda, outros dados apontam para a 

consolidação de sua figura como ícone da música popular brasileira: a entrevista cedida por 

Guerra Peixe ao jornal paulista Tempo em 1952, com declarações que ratificavam a qualidade 

de Pixinguinha como representante de três classes de intérpretes devido à sua capacidade 

técnica como orquestrador, instrumentista e compositor; a aprovação do vereador Odilon 

Braga que intitulou a Rua Belarmina Barreto de Rua Pixinguinha, em 1956 no bairro de 

Ramos; a aclamação de Pixinguinha e Villa-Lobos como presidentes da União dos Músicos 

do Brasil em 1957; o texto de Brasílio Itiberê publicado no Correio da Manhã em 1961, cujo  

conteúdo apontava a obra do músico como culminância da música popular carioca, elo  ou 

transição entre a música popular e a música chamada erudita; a produção de um curta-

metragem em 1965 com direção de Luis Fernando Goulart e roteiro de Sérgio Cabral; a 

composição do Hino de Ramos no octogésimo aniversário do bairro carioca em 1966; a 

exposição realizada em 1968, durante a gestão de Cravo Albin no Museu da Imagem e do 

Som, com fotografias e documentos do acervo de Almirante para comemoração dos 70 anos 

de Pixinguinha. No último capítulo do livro, intitulado “Haja Coração”, Cabral menciona as 

homenagens dos jazzófilos e dos amantes da Bossa Nova à obra de Pixinguinha no Café 

Concerto Casa Grande, promovidas pelo Clube do Jazz. 
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Pixinguinha como estruturador e patriarca  

 

A geração de músicos da qual fazia parte Pixinguinha é apontada por Ricardo Cravo 

Albin como a responsável pelas raízes do samba e do choro. Sua inserção como autor de 

livros de história da música popular brasileira pode ser considerada tardia, ainda que tenha 

permanecido à frente da direção do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro no período 

de 1965 e 1971. Um painel com resumos biográficos de personagens de relevância para o 

entendimento das origens e da autenticidade da música popular brasileira pode ser encontrado 

na obra “O livro de ouro da MPB”, publicada em 2003 pela Ediouro. Os trechos que destacam 

aspectos de biografia de Pixinguinha estão situados no primeiro capítulo do livro, intitulado 

“O nascimento da música popular brasileira”, principalmente na seção intitulada “De raiz e de 

gênio: o começo do século XX”. Pixinguinha é o primeiro artista cuja biografia é apresentada 

nesta seção. Neste livro, a temporada na França é apresentada como um exemplo de sucesso 

de artistas brasileiros, entre os quais Pixinguinha surge como nome de grande destaque. De 

acordo com Cravo Albin, o músico foi o “estruturador e o patriarca de toda a música que viria 

depois dele”. 

A geração de Pixinguinha, “figura da realeza do choro” nas palavras do autor, é 

apresentada como responsável pela consolidação da música executada pelas camadas mais 

pobres das grades cidades brasileiras no cenário artístico do início do século XX. O choro e o 

samba são definidos como produção mais característica das raízes da música brasileira; 

podemos assim nos remeter a um debate paralelo ao fomentado neste trabalho: a atribuição da 

paternidade da música popular brasileira a determinadas figuras. Fernandes (2011) 

compreende que as disputas pela legitimação da autenticidade nos dois gêneros que 

chancelam a identidade nacional – o choro e o samba – foram iniciadas na geração de 

frequentadores das residências de Tia Ciata, como Pixinguinha, Heitor dos Prazeres, Donga, 

Sinhô, entre outros, e dos fundadores das primeiras escolas de samba do Rio de Janeiro. Essas 

tensões inerentes ao campo dos artistas considerados “populares” desaparecem ou são 

minimizadas nas obras dos intelectuais aqui analisados, sobretudo Cravo Albin, que priorizam 

a constituição de um panteão de artistas transformados em referência musical para 

preservação da tradição. 

A seção precedente à intitulada “De raiz e de gênio: o começo do século XX”, a qual 

trata de Xisto Bahia e de outros artistas da geração do século XIX que se inseriu na esfera 

musical no teatro de revista, ambiente “irradiador de música popular” na perspectiva de Cravo 

Albin. A sua trajetória serve para ilustrar a tomada de uma feição urbana do samba, processo 

derivado da estruturação da comunidade baiana no Rio de Janeiro. Os ranchos, os cordões, as 
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sociedades carnavalescas são compreendidas pela narrativa historiográfica como espaços de 

associação de população mestiça. 

Cravo Albin destaca a proeminência do músico como compositor e instrumentista de 

alto nível, criador de conjuntos musicais, sendo destacado o grupo dos Oito Batutas por ser o 

primeiro a excursionar no exterior. As viagens realizadas por Pixinguinha ao lado dos demais 

membros dos Oito Batutas são valorizadas por divulgarem “o melhor da alma brasileira, 

mulata e travessa” (Albin, 2003) com o samba, o choro e o maxixe. Pixinguinha também é 

reverenciado como arranjador de importante atuação no período intitulado por Cravo Albin 

como Época de Ouro: a década de 1930, período que floresceu graças ao rádio e à gravação 

elétrica. 

 

A narrativa historiográfica linear sobre a música popular brasileira é uma característica 

compartilhada pelos três autores, pois suas obras apresentam a sucessão de obras, autores e 

gêneros. O tom jornalístico, ao longo do século XX, tornou-se preponderante nas pesquisas 

sobre música popular, ficando a cargo de jornalistas/pesquisadores a responsabilidade pela 

escrita da história e pela memória da cultura popular urbana, o que explica em parte o registro 

biográfico, impressionista e apologético dos textos (Moraes, 2006). 

Para Cravo Albin, em posição divergente às proposições de Tinhorão, a música é o 

“produto número um da pauta de exportação cultural ao começo do século XXI”. A 

transformação e a criação de uma civilização mulata teriam permitido a emergência de uma 

“cativante e tropical” mistura de ritmos, que mantém o espírito mulato do Brasil. Logo na 

Introdução de “O livro de ouro da MPB”, o autor confessa que “em muitos trechos o 

pesquisador e o historiador deram lugar ao admirador, àquele que é e foi envolvido sempre 

pelo encantamento das muitas musicalidades de nosso povo” (Albin, 2003). 

O roteiro construído de forma abrangente trata da história da “nossa música popular”, 

produzida por uma civilização mulata que redimiu os preconceitos arraigados pela cultura 

oficial. Vale ressaltar que a oposição não se configura em torna da música popular e da 

música erudita, mas “dos narizes torcidos” da “encastelada burguesia”. A aristocrática esfera 

artística teria sido responsável por obrigar os componentes dos Oitos Batutas a entrar pela 

porta dos fundos do Copacabana Palace, mesmo após o sucesso da excursão a Paris em 1922. 

Guardadas as diferenças entre os campos artísticos, podemos observar, conforme 

aponta Bourdieu (1996), os princípios de diferenciação entre a “produção pura”, voltada a um 

mercado restrito, e a “grande produção”, a qual é direcionada ao público mais abrangente e 

está imbricada nas relações do mercado. Dessa dicotomia do campo literário do século XIX, 

consta nas disputas pelo campo da música popular brasileira a capacidade de classificar, ou 
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seja, a condição de um intelectual atribuir raridade ou vulgaridade a uma obra de acordo com 

o tipo de consumo e com as características do público.  

Assim como os membros do movimento folclorista, os autores abordados neste 

trabalho podem ser classificados como intelectuais polivalentes por suas atribuições em 

diferentes lugares do mercado de bens simbólicos, ora como produtores, ora como críticos. 

Conforme apontado no segundo capítulo, interessa neste espaço compreender o leque de 

possibilidades sobre os modos de fazer e falar sobre música popular brasileira. Foram 

avaliados critérios de classificação e como esses implicam em uma construção da 

autenticidade, pautada pela música como elemento da identidade nacional. Na perspectiva dos 

folcloristas, em sua pretensão de preservar um conjunto de práticas culturais em vias de 

extinção, os elementos populares surgem como infensos ao cosmopolitismo das elites, 

ademais seriam capazes de guardar expressões basilares aos artistas que pretendiam uma arte 

autêntica e nacional, aqueles que de acordo com Mário de Andrade seriam os músicos 

interessados (Naves, 1998; Vilhena, 1995). 

A construção dessas narrativas vincula-se ao papel desempenhado por esses 

intelectuais no campo da música popular brasileira. A proximidade de Tinhorão, Sérgio 

Cabral e Cravo Albin em relação aos “músicos populares” permitia acesso a determinadas 

informações privilegiadas para a escrita da história da música brasileira. Em diferentes 

circunstâncias, os autores aqui tratados se aproximaram de Pixinguinha, seja para gerar fontes, 

caso dos “depoimentos para posteridade”, na gestão de Cravo Albin como primeiro diretor do 

Museu da Imagem e do Som (1965-1971), seja para dialogar com um dos artistas mais 

importantes na esfera musical brasileira, figura legitimada e capaz de legitimar a produção 

musical e intelectual de outrem.  

Vale destacar que a seção dedicada à biografia de Pixinguinha no livro de Cravo Albin 

analisado neste trabalho é iniciada com parte da transcrição da entrevista já citada e que foi 

cedida por Pixinguinha em 1966 ao Museu da Imagem e do Som. Em 1968, para 

comemoração dos 70 anos do músico, a mesma instituição promoveu, com o apoio do seu 

Conselho de Música Popular, o espetáculo Pixinguinha 70 no Theatro Municipal do Rio de 

Janeiro.  

A biografia contemporânea apresenta o biógrafo implicado na relação biográfica 

(Borges, 2006). Se em Bourdieu (2006) conferimos a crítica à naturalização do discurso sobre 

a trajetória de um indivíduo, transformada em percurso coerente e unilinear pela ilusão 

biográfica, Levi (2006) aponta para a qualidade da biografia como campo para a verificação 

da liberdade de movimentação dos indivíduos dentro dos sistemas normativos. Para Bourdieu, 

é indispensável compreender o contexto em que age o indivíduo, inclusive na organização e 
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na seleção das informações referentes ao passado. Ainda de acordo com esse autor, a vida tem 

sua história organizada como um trajeto, uma carreira ou uma viagem, cujas etapas demarcam 

o começo e o fim do percurso orientado. Os livros de Cabral são exemplos de biografia que 

apresentam o contexto de atuação de uma trajetória excepcional ao passo que as notas 

biográficas sobre Pixinguinha nas obras de Cravo Albin emergem como um caso entre outras 

carreiras notáveis de artistas da música popular brasileira. 

Para Lucien Febrev, “o Passado é uma reconstituição das sociedades e dos seres 

humanos de outrora por homens e para homens engajados na trama das sociedades humanas 

da atualidade” (Febrev apud Certeau, 1982, p. 16), a preservação da memória e da história da 

música popular pode ser compreendida tendo em vista os projetos intelectuais orientados pelo 

presente e voltados para o futuro desenvolvidos pela tríade de intelectuais. As posições no 

campo de produção, entendido como rede de relações objetivas de dominação ou de 

subordinação, de complementaridade ou de antagonismo, devem ser analisadas a partir das 

disputas pela estruturação da hierarquia interna (Bourdieu, 1996). Compreender a valorização 

e a defesa do que é “nacional” e “popular”, por vezes categorias intercambiáveis nas obras 

analisadas desses três autores, foi o objetivo central deste capítulo. Não foi possível tratar 

neste espaço a circulação de Tinhorão, Cravo Albin e Cabral em redes que permitiram acesso 

a determinados postos que legitimaram o papel de especialistas no campo de autores da 

história da música. No entanto, podemos perceber que seus textos transformaram-se em 

trincheiras na batalha pela preservação do “autêntico” após o longo período de contato desses 

intelectuais com artistas considerados “músicos populares”, como Pixinguinha. 
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Conclusão – Um olhar do presente articulando a escrita do passado e a 

perspectiva para o futuro  

 

Quais as considerações de intelectuais contemporâneos sobre a produção musical 

brasileira da primeira metade do século XX? Busquei ao longo deste trabalho entender os 

significados que os três autores analisados deram à música popular brasileirae cotejar três 

caminhos interpretativos possíveis no campo intelectual em determinado período histórico.. 

Outras obras de Tinhorão, Cravo Albin e Cabral poderiam ser selecionadas para este trabalho, 

contudo, conforme justificado na Introdução, voltei minha atenção para questões prementes 

nos debates ocorridos a partir da década de 1960 relacionados ao passado, ao presente e ao 

futuro da música popular brasileira.  

Um conjunto significativo de historiadores não acadêmicos, cujas obras poderiam ser 

comparadas com as de Tinhorão, Cabral e Cravo Albin, não foi selecionado por critérios que 

atribuíram uma maior relevância a esses intelectuais que circulam com certa fluência em 

diferentes instâncias do campo da música popular. Vasco Mariz, Hermínio Bello de Carvalho, 

Ary Vasconcelos, Nei Lopes ou Nelson Motta, apesar da relevância de seus textos com 

perspectiva historiográfica, estiveram em suas respectivas trajetórias individuais mais 

próximos do espaço da produção musical ou de instituições de legitimação, como a cadeira 

ocupada pelo diplomata Vasco Mariz na Academia Brasileira de Música ou atuação de 

Hermínio Bello como produtor musical. Os três autores das obras analisadas neste espaço 

pertencem a uma geração nascida entre o final da década de 1920 e o início da década de 

1940. A inserção profissional de Cabral e Tinhorão nas redações de jornais, Cravo Albin 

também utilizou as folhas de periódicos como trincheiras na defesa da “autêntica” música 

popular brasileira, mas a contribuição da tríade foi a construção de narrativas históricas sobre 

a música popular brasileira. 

Em um período de transformações do mercado fonográfico e, por extensão, no campo 

da música popular, algumas categorias tornaram-se recorrentes nos sistemas classificatórios 

do mercado de bens simbólicos: “nacional”, “popular” e “autêntico”. O cotejo das posições 

dos três autores buscou os significados atribuídos às categorias acima listadas. Também vale 

destacar o posicionamento desses três autores como “testemunhas oculares”, ou seja, os 

argumentos que sustentam a construção das narrativas históricas, informando a respeito da 

relação e da inserção de quem conta a história.  

Como Tinhorão, Cabral e Cravo Albin constituíram narrativas a respeito das figuras 

históricas da música popular brasileira? Em primeiro lugar, é necessário mencionar a 

dimensão linear das narrativas dos três autores. Os textos desses autores buscam a origens do 
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talento dos biografados ou da musicalidade inerente ao povo brasileiro. A narrativa linear e 

tradicional está baseada na sucessão de obras, autores, gêneros e movimentos. A música 

popular brasileira é entificada e os autores, cada um seguindo noções específicas acerca dos 

avanços e dos regressos, periodizam “épocas de ouro” de acordo com suas respectivas 

perspectivas.  

Além disso, em movimentos de aproximação com a cultura popular semelhantes aos 

da primeira geração de historiadores da música popular urbana, Tinhorão, ideólogo da cultura 

popular face à indelével e constante presença da cultura estrangeira, Cravo Albin e Cabral, 

guardiões da memória de artistas considerados construtores ou mantenedores da tradição, 

articularam uma escrita da história e um esforço pela preservação da música popular 

brasileira. 

A música torna-se monumento a partir da patrimonialização e da foclorização do 

elemento “popular”. O sentido da construção do panteão aponta para a preservação daquilo 

que é autêntico, mas que em breve desaparecerá. Os patrimônios culturais são formados por 

objetos e coleções apropriados por sua capacidade de representar determinadas categorias 

culturais atreladas a identidades pessoais e coletivas. Os bens associados a um “passado”, 

portanto, podem ser lugares de memória a partir dos quais são estabelecidas relações de 

continuidade: monumentos, locais de peregrinação cívica, cerimônias, festas, mitologias 

nacionais, folclore, mártires e heróis (Gonçalves, 1988). As apropriações de monumentos, os 

quais são recorrentemente considerados orgânicos a um passado, dificultam a avaliação da 

narrativa de formação “histórica”, tendo em vista que são priorizados os bens simbólicos 

considerados autênticos. Os discursos sobre autenticidade tomam como pressuposto o modelo 

binário, ou melhor, pares antitéticos formados pela obras originais e as inautênticas. 

A impressão de veracidade do testemunho denota a importância da primeira pessoa 

para a reconstituição do passado. Esse processo implica a prioridade da experiência do sujeito 

narrador na cena do passado, característica presente nos três intelectuais abordados neste 

trabalho, cujas obras mesclam as lembranças dos autores com o relato historiográfico 

pretendido por eles. A hegemonia do presente sobre o passado no discurso está apoiada no 

corolário da narração da experiência, do testemunho em primeira pessoa (Sarlo, 2007).  

A respeito das divergências entre as posições expressas nos textos dos autores, podem 

ser destacados dois temas que estão presentes em diferentes obras: os mitos de origem e a 

profissionalização do campo musical. Vilhena (1997) aponta os descompassos enfrentados 

pelos principais intelectuais ligados ao movimento folclorista na definição de símbolos 

nacionais baseados na autenticidade devido à oficialização e à profissionalização daqueles que 

poderiam ser identificados como portadores da “cultura popular”. Embora tratem 
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majoritariamente de músicos que criaram e circularam suas obras musicais em meio urbano, 

sobretudo no Rio de Janeiro, a tríade amplia o escopo de análise como forma generalizável de 

compreender as expressões da musicalidade do “povo brasileiro”. A profissionalização desses 

artistas consagradas na escrita da história desses autores também ocorreu em larga medida no 

Rio de Janeiro ou em São Paulo, cidades onde as principais empresas ligadas à indústria 

fonográfica, assim como as demais do mercado de bens simbólicos, estavam mais 

consolidadas no Brasil. 

Os intelectuais e suas respectivas perspectivas sobre a cultura popular, tendo em vista 

que a tríade não é formada por intelectuais de província (Vilhena, 1995), podem ser 

analisadas a partir do lugar central ocupado por eles em veículos diversos da imprensa escrita 

do Rio de Janeiro e de São Paulo. Não observamos um olhar regionalista nas obras, mas uma 

observação de abrangência nacional. Nessas narrativas os artistas, mesmo aqueles que não 

nasceram nas principais cidades do Sudeste, somente são listados como grandes a partir de 

sua inserção nos principais meios da indústria fonográfica ou nos meios de divulgação. 

Os três autores ocuparam em suas respectivas trajetórias profissionais as atividades 

tradicionais dos intelectuais polivalentes, como o jornalismo e a burocracia estatal. A pesquisa 

não mostrou que Tinhorão, Cravo Albin e Cabral compartilham uma visão do mundo por 

pertencerem à mesma geração e tenham frequentado ambientes profissionais e culturais de 

circulação de ideias comuns a respeito da cultura popular. Tampouco é possível indicar que a 

tríade buscava a implementação de objetivos motivados por valores partilhados por jornalistas 

profissionais e intelectuais de determinado período histórico. Estive interessado em 

compreender as tomadas de posição desses autores e como essas foram organizadas por pares 

de oposição: nacional-estrangeiro; popular-erudito, compreendidas por Bourdieu (1996) como 

“antinomias insuperáveis, alternativas absolutas, em termos de tudo ou nada, que estruturam o 

pensamento, mas também o aprisionam em uma série de falsos dilemas” (p. 220). 

A aproximação entre as perspectivas desses três autores foi realizada a partir do 

pressuposto das continuidades estruturais de interpretações acerca da música popular 

brasileira. Contudo, o relato historiográfico também é forjado por descompassos, 

descontinuidades que explicam as permanências e os hiatos na construção da história. As 

ciências interpretativas buscam a compreensão que o homem tem de si mesmo, a partir da 

consideração da plena consciência da historicidade do tempo presente, característica da época 

moderna (Gadamer, 1998). As fontes e os vestígios, material trabalhado pelas ciências 

históricas, não prescindem de interpretação crítica. Nesse sentido, Gadamer aponta que a 

reflexão explicita as condições que levam o texto a ter certo significado e o sentido daquilo 

que se oferece à nossa interpretação não se revela sem mediação. 
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A vasta bibliografia sobre a relação entre biografia e história ressalta a imprecisa 

fronteira que divide esses domínios do relato histórico. A crise dos conceitos totalizantes 

ocorrida no último quartel do século XX contribuiu para o crescimento de uma atenção ao 

cotidiano e às subjetividades no campo da história (Loriga, 1998). O espaço dado ao 

indivíduo a partir da década de 1970 foi resultado de mudanças nas disciplinas das ciências 

humanas, principalmente das reações contra conceitos globalizantes. Sem pretender enquadrar 

as obras dos autores analisados, as biografias que não pretendem esgotar o “eu” de um 

personagem levam em consideração a relação sujeito-biógrafo, portanto, diferem da biografia 

clássica, a qual o biógrafo emite valores, e da biografia romântica, a qual o autor da biografia 

é um observador imparcial. Se fossem entendidas como conjunto, as obras de Tinhorão, 

Cravo Albin e Cabral seriam destacas pelo caráter biográfico e pelas narrativas de “longa 

duração”, as quais buscam as origens da música popular brasileira. 

Em relação ao papel desempenhado pelos “gênios criadores” nessas narrativas, 

podemos retomar as considerações de Bourdieu apresentadas terceiro capítulo a respeito da 

avaliação da vida como um todo, “um conjunto coerente e orientado” ou “um cursus, uma 

passagem, uma viagem, um percurso orientado” (Bourdieu, 1996; 2006). Nas obras analisadas 

podemos verificar que a vida dos músicos é organizada e disposta como um desenrolar que 

parte de um ponto de origem. Ampliando essa interpretação para a história da música popular 

brasileira, conferimos que o ponto de partida é sinônimo de princípio gerador, o que permite 

às abordagens historicizantes explicar o presente a partir de fatos pretéritos. Paralelamente aos 

dados biográficos, emerge uma abordagem que prioriza o projeto criador, no entanto, não 

abandona o contexto de criação. O artista nas obras dos três autores analisados, mesmo que 

seja excepcional em sua atividade artística, sendo tratado como “gênio” responsável pela 

criação da obra, não está distante da conjuntura na qual surgiram os seus valorizados talentos.  

Este trabalho buscou, a partir de uma perspectiva sociológica e historiográfica, 

problematizar o lugar do passado em narrativas sobre a “autenticidade” da música popular 

brasileira. Fernandes (2010) entende os intelectuais como membros de uma geração de 

críticos especializados em MPB que ocupam posições privilegiadas no métier dos debates 

acerca da “autêntica” música brasileira, sobretudo o choro e o samba. Para o autor, esses 

autores foram reconhecidos como autoridades de irrestrita legitimidade por diversas 

instituições e membros dos campos musical e intelectual no Brasil. 

Esses autores, embora entrincheirados em defesa da “autenticidade”, competem entre 

si a respeito de tal definição.  

Tinhorão trabalhou em diferentes redações, como Jornal dos Sports, Correio da 

Manhã, Última Hora, O Jornal e Jornal do Brasil, e foi redator das revistas Veja, Lar 
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Moderno e Nova Cosmopolitan, entre outras (Lorenzotti, 2010). Cabral, além de ter sido 

criador do periódico O Pasquim, também foi redator e cronista de diferentes jornais da cidade 

do Rio de Janeiro, como Diário da Noite e Última Hora. Cravo Albin escreveu uma coluna no 

jornal O Dia e foi articulista do jornal O Globo, assim como auxiliou nas pesquisas para 

especiais sobre música na Rede Globo no último quartel do século XX. Contudo, sua 

principal inserção na esfera pública esteve atrelada em larga medida à sua experiência como 

primeiro diretor do Museu da Imagem e do Som entre 1965 e 1971. Enquanto Cravo Albin 

promoveu a construção de uma instituição para a guarda da memória e para a escrita da 

história da música popular brasileira – o Instituto Cultural Cravo Albin (ICCA) fundado em 

2001 , Tinhorão cedeu seu acervo ao Instituto Moreira Salles em São Paulo no mesmo ano de 

fundação do ICCA.  

Bourdieu (1996) lança mão de uma análise que não prioriza o sentido dos textos na 

narrativa histórica, mas da construção possível da ordem cultural por agentes e das 

instituições nas quais esses lutam por espaço com seus pares. De acordo com esse tipo de 

análise, 

“os efeitos sociais da contemporaneidade cronológica, ou mesmo a 
unidade espacial, como o fato de partilhar os mesmos lugares de 
encontros específicos, cafés literários, revistas, associações culturais, 
salões etc., ou de estar expostos às mesmas mensagens culturais, obras 
de referência comuns, questões obrigatórias, acontecimentos 
marcantes etc., são suficientemente poderosos para determinar, para 
além da autonomia dos campos, uma problemática comum” 
(Bourdieu, 1996, p. 227-228). 

Quando são analisadas instituições como o Conselho Superior de Música Popular da 

Imagem e do Som, responsáveis por processos de canonização – de produtores, em geral, os 

“grandes nomes”, e de obras de arte – e de definição e classificação de fronteiras entre 

gêneros, tomamos novamente as disputas pelo monopólio da legitimidade ou, na formulação 

de Bourdieu, o “monopólio do poder de dizer com autoridade quem está autorizado a dizer-se 

escrito ou mesmo a dizer quem é escritor e quem tem a autoridade para dizer quem é escritor; 

ou, se preferir, o monopólio do poder de consagração dos produtores ou dos produtos” (1996, 

p. 253). 

O interesse de Bourdieu em “As regras da arte” é dedicado à criação de valor e de 

sentido à obra de arte. Os esquemas de percepção e de apreciação, que variam de acordo 

circunstâncias históricas, são adquiridos no cotidiano, a experiência determina a constituição 

do código artístico, o que permite a compreensão da obra de arte, assim como sua 

classificação. 
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No decorrer do trabalho, sobretudo no terceiro capítulo, citei em diferentes momentos 

Pierre Bourdieu. Apesar das considerações relevantes que encontrei nas obras desse autor, 

sinto-me desconfortável em aderir na íntegra a esse modelo interpretativo. Considero que 

mesmo sem realizar um preciso levantamento de dados históricos relacionados ao período de 

produção dos autores analisados, não se deve criar um modelo a partir de um fato histórico. 

Ao material histórico, nessa perspectiva a respeito das “regras da arte”, é atribuído um papel 

secundário, torna-se quase um pano de fundo para a apresentação de um modelo capaz de ser 

aplicado em diferentes contextos nacionais e em variadas temporalidades.  

Conforme brevemente mencionado no início desse trabalho, Braudel (1965) condena o 

“tempo do sociólogo” e define a estrutura como organização, coerência, realidade que o 

tempo demora a “desgastar”. O autor prega nesse texto a atuação conjunta dos pesquisadores 

das ciências humanas, uma investigação coletiva, mas adverte a respeito de alguns usos da 

variável “tempo”. O “tempo do historiador” é a medida de sua construção intelectual ao passo 

que o “tempo do sociólogo” é apenas mais uma variável, um instante enquadrado de acordo 

com os interesses da pesquisa sociológica. Enquanto o “tempo do historiador” permite a 

pintura de um quadro histórico do passado, modelos como o exposto no parágrafo acima se 

preocupam com os acontecimentos em uma fotografia sociológica intemporal que não observa 

atentamente a estrutura.  

Com a recuperação do alerta emitido logo no início desse trabalho, podemos retomar a 

constituição do modelo de atuação dos intelectuais proposto por Bourdieu. Ao tratar da 

emergência do campo literário na França do século XIX, o autor define como “invenção do 

intelectual” a consequência de um processo de progressiva autonomia do campo intelectual 

em relação ao campo político. Apesar dessa separação de campos, o intelectual passa a se 

caracterizar na atuação pública com sua presença interveniente no campo político. Além desse 

tipo de disputa, os intelectuais também estão envolvidos com a produção e a reprodução do 

sistema de gostos a partir da atribuição de determinado grau de legitimidade a uma produção 

cultural, o que nos faz retomar o caminho do debate proposto no trabalho, tendo em vista que 

“o intelectual é um ser paradoxal, que não podemos pensar como tal 
enquanto não o aprendemos através de alternativa obrigatória da 
autonomia e do engajamento, da cultura pura e da política [...] os 
escritores, os artistas e os cientistas afirmaram-se pela primeira vez 
como intelectuais quando intervieram na vida política enquanto tais, 
isto é, com uma autoridade específica fundada na vinculação ao 
mundo relativamente autônomo da arte, da ciência e da literatura” 
(Bourdieu, 1996, p. 370). 
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Bourdieu (1996) lança mão de uma análise que não prioriza o sentido dos textos na 

narrativa histórica, mas da construção possível da ordem cultural por agentes e das 

instituições nas quais esses lutam por espaço com seus pares. De acordo com esse tipo de 

análise, 

“os efeitos sociais da contemporaneidade cronológica, ou mesmo a 
unidade espacial, como o fato de partilhar os mesmos lugares de 
encontros específicos, cafés literários, revistas, associações culturais, 
salões etc., ou de estar expostos às mesmas mensagens culturais, obras 
de referência comuns, questões obrigatórias, acontecimentos 
marcantes etc., são suficientemente poderosos para determinar, para 
além da autonomia dos campos, uma problemática comum” 
(Bourdieu, 1996, p. 227-228). 

 O conflito é inerente ao tempo passado, seja no domínio da história, seja no domínio 

da memória. Analisamos obras de autores que trafegam pela tênue linha entre memória e 

história, mas o passado se faz presente, o qual organiza o relato, e também abarca visões 

acerca do futuro da música popular brasileira. De acordo com Sarlo (2007), “narra-se ou se 

remete ao passado por um tipo de relato, de personagem, de relação entre ações voluntárias ou 

involuntárias”, evidenciando um continuum inteligível para os leitores. As obras tratadas neste 

espaço não podem ser classificadas na modalidade acadêmica, mas na história de grande 

circulação.  

Sarlo esboça um quadro sintético que diferencia as modalidades de história. A história 

de grande circulação torna funcional a investida ao passado, liga-se ao imaginário social 

contemporâneo acerca do passado, encontra resposta na esfera pública, orienta-se por um 

princípio organizador simples e uma linha de desenvolvimento unitário ligada às necessidades 

intelectuais, afetivas e morais do presente, formula um panteão de heróis e um grupo de 

excluídos em sua linha do tempo. A história acadêmica, por sua vez, está orientada por um 

sistema de hipóteses e de princípios múltiplos voltados para compreensão da relação causa-

efeito de determinado fato histórico. A história de massas, modalidade não acadêmica de 

escrita da história, resulta em um impacto público maior e contradiz em menor grau o senso 

comum do que a história acadêmica, essa é mais regulada pelo ofício e pelo método. 

O lugar do historiador, lugar de emissão de seu discurso, pode ser analisado tanto para 

aqueles que estão inseridos no ambiente acadêmico, como nas modalidades de história de 

grande circulação. Busquei relacionar os lugares determinados e os lugares produzidos por 

eles durante o ato da escrita da história, entendida como prática e discurso. Certeau (1982) 

orientou o debate aqui referido ao tratar da historicidade da história, definindo-a como 

narrativa pensável, inteligível, a partir da qual uma sociedade se compreende. Reconhecer o 
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caráter incompleto da história é afastar a pretensão de transformar a narrativa historiográfica 

em elemento de ratificação da identidade ou da tradição, tampouco a manter o panteão de 

lendas nacionais (Sarlo, 2007). 

Para interpretar a organização da escrita da história, é necessário levar em 

consideração a prática interpretativa e a prática social do “fazer história”. O objeto desse 

estudo, portanto, seguindo a orientação de Certeau foi examinar “preconceitos”, ou seja, 

analisaram como os historiadores diletantes que se dedicaram a contar a historia da música 

popular brasileira expressaram determinados modos de compreensão de questões manifestas e 

latentes em sua época de atuação.  

A respeito da apreciação estética (Bourdieu, 2010), a invenção do olhar é a mais 

relevante dimensão para considerarmos a criação histórica de categorias, conceitos e 

taxinomias. Embora o trabalho não trate da produção e da legitimação do valor da obra de 

arte, torna-se claro à medida que avançamos a análise sobre as seleções realizadas pelos 

autores ao formular uma escrita da história da música popular brasileira. A obra de arte, 

analisada com bem simbólico produzido dentro do campo artístico, é resultado do conjunto de 

agentes envolvidos no processo de circulação no mercado.  

Conferimos, desse modo, que a história não cessa de promover encontros entre 

passado, objeto de análise, e presente, lugar da sua prática. A história, de acordo com Certeau, 

“está em jogo nessas fronteiras que articulam uma sociedade com seu passado e o ato de 

distinguir-se dele” (1982). Os olhares desses de historiadores diletantes analisados neste 

trabalho articulam o passado, tratam de questões do presente e apontam, em uma perspectiva 

normativa e, por vezes, pessimista, para o futuro.  
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