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 Marcos Napolitano  A Invenqao da Misica
 Popular Brasileira: Um
 Campo de Reflexao para a
 Hist6ria Social

 Inicio esta apresentacao cor uma citacao
 que, longe de expressar uma fala isolada e uma opiniao individual,
 representa uma determinada perspectiva hist6rica acerca do conceito de
 Musica Popular Brasileira (com maiusculas).

 O trecho seguinte, de autoria de "Zuza" Homem de Mello, produtor e
 critico, e sint6tico:

 MPB nao 6 um ramo da musica brasileira e sim a pr6pria musica. E uma
 grande arvore que pode receber galhos ou tendencias, desde que tenha um
 elemento nativo que caracterize a produSao brasileira. Mas a grande vertente
 da MPB 6 tudo que vem do TomJobim'.

 "Zuza" Homem de Mello se utiliza da imagem da arvore para pensar a
 hist6ria da cultura. Este recurso, no campo da historiografia da arte (e das
 ideias como um todo) 6 bastante comum. Ao lado de uma sociologia
 hist6rica determinista, arriscariamos dizer que sao as duas tradiSoes mais
 consagradas entre os profissionais e o publico leitor. Mas o uso da "imagem
 da arvore" contem algumas armadilhas.

 Se aceitarmos a imagem da arvore, como metafora do processo cul-
 tural, a funiao da hist6ria da cultura seria a de reconstituir seu
 desenvolvimento "natural", observar as fontes de sua vitalidade, o lugar
 exato das raizes, a direcao principal do tronco. Alem de explicar as suas
 ramificayoes estereis ou frutiferas. Enfim, o olhar regressivo do
 conhecimento hist6rico deveria reconstituir o movimento progressivo do
 tempo natural.

 Quais as implica;oes culturais e ideol6gicas de uma hist6ria da musica
 popular que reconstitua o seu desenvolvimento "natural"? Em primeiro
 lugar, facilmente poderiamos verificar-e corroborar-um processo de
 mistura e consolidacao de generos e estilos musicais (algo semelhante a
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 um acasalamento biol6gico); igualmente, nos deteriamos na coleta de
 informacoes biograficas e cronol6gicas que sob este ponto de vista, seriam
 fundamentais para a explicacao hist6rica. Por fim, outro objeto privilegiado
 desta perspectiva seria o estudo restrito das obras, entendidas como uma
 singularidade criativa absoluta.

 Sem defender a completa desqualificacao desta perspectiva, necessaria
 para o exercicio do conhecimento hist6rico, tomemos outro caminho, o
 da descontinuidade. Na nossa opiniao a hist6ria da mfisica no Brasil, neste
 caso especifico, o das manifestacoes musicais ditas populares, foi marcada
 por uma serie de hiatos de temporalidade, redimensionamentos da
 mem6ria, redefinicoes conceituais. Neste processo, imbricado com outros
 processos s6cio-hist6ricos, constituiu-se aquilo que hoje chamamos de MPB,
 alias um campo cultural em permanente discussao.

 Este hiato na temporalidade hist6rica, onde nem sempre os eventos
 tiveram o mesmo significado para os seus protagonistas e para os p6steros,
 pode sugerir um corte. Com certeza um corte cultural, e talvez, um corte
 epistemol6gico, cujas implicac6es vao alem do universo musical,
 propriamente dito. Em outras palavras, me parece que a muisica popular
 "brasileira" 6 um conceito que emergiu numa historicidade descontinua
 na qual mitos de origem, eventos "traumaticos" e mitos de progresso
 parecem atuar sobre a hist6ria e sobre a "transmissao da heranca cultural".
 Se a hist6ria fosse um canal de transmissao linear de identidades e herancas,

 como entender o deslocamento radical de valores e a irrupcao constante
 de novos parametros para pensar o passado? Dentro deste conjunto de
 preocupa6ces, examinemos o problema especifico da muisica popular feita
 no Brasil, enquanto fonte para a hist6ria social.

 Se o termo "misica popular brasileira" ja existia antes dos anos 60, ele
 parece ter mudado radicalmente de sentido a medida em que o pr6prio
 lugar social da musica era redefinido, num processo que examinaremos
 mais adiante.Jos6 Miguel Wisnik aponta uma pista: "Entre os festivais de
 65 e 68, a expressao MPB originou-se e vigorou como senha por intermedio
 da qual uma cultura cancional 'universitaria' entao efervecente distinguia-
 se da cultura de massas no sentido estrito"2. Este momento hist6rico, em
 que as incertezas politicas ou ideol6gicas foram canalizadas na forma de
 um debate cultural de grande repercussao, 6 fundamental para entendermos
 algumas rupturas da hist6ria cultural do Brasil. Para os envolvidos neste
 debate tratava-se de redefinir nao s6 o lugar da musica popular, mas tambem
 o seu papel politico ou ideol6gico e o seu estatuto de identidade.

 O espectro do regime militar recem implantado, obviamente, era o
 contraponto a todas as discuss6es. Nao devemos porem, explicar como
 origem da discussao acerca da identidade musical brasileira, o triunfo de
 um regime visto pela esquerda como "entreguista". Este debate vinha desde
 o aparecimento do "genero" Bossa Nova, estando por tras do aparecimento
 de outro genero musical: a cancao engajada de matizes nacionalistas (por
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 volta de 1960). Inegavelmente, o golpe de 1964 exigiu um reposicionamento
 dos produtores culturais envolvidos no debate, e serviu como estopim para
 novas quest6es.

 Se a implantacao do regime militar foi o estopim, o combustivel foi um
 outro processo: a reestruturacao da industria cultural brasileira3. A insercao
 da muisica popular no circuito de um consumo renovado, processo no qual
 os programas musicais da televisao tiveram um papel fundamental, exigia
 a redefinicao da sua identidade hist6rica. O problema das origens, tema
 caro por ocasiao do advento da Bossa Nova, voltava sob uma outra
 perspectiva. Como ocupar um veiculo de massas, levando um produto
 vendavel que nao se assumia como tal, ao lado de cancoes de forte apelo
 comercial e de estilemas internacionalizantes (como as cancoes dajovem
 Guarda) e evitar a diluicao das intencoes criticas e nacionalistas no
 supermercado da cultura. Como ampliar as possibilidades expressivas da
 musica popular, fundamental para arregimentar um novo pfiblico nos
 segmentos consumidores medios (os "universitarios", por exemplo) sem
 trair a necessidade de cumprir um papel pedag6gico na construcao da
 "consciencia nacional", na perspectica da esquerda nacionalista envolvida
 no debate4.

 Esse dilema pode ser mapeado nos artigos e debates patrocinados pela
 Revista de Civilizafdo Brasileira, peri6dico muito prestigiado pela esquerda,
 que circulou entre 1965 e 1968, sob a direcao de Enio Silveira. Ja no seu
 primeiro nimero, Nelson Lins e Barros, artista e intelectual ligado ao
 movimento estudantil, retomava o problema da Bossa Nova e da identidade
 da mfisica popular: "Nutrindo-se de jazz, de harmonia impressionista, de
 melodias veladas, de poesia intelectualizada, de ritmo reacentuado e de uma
 interpretacao intimista, a Bossa Nova afastou-se dos caminhos tradicionais
 da misica brasileira"5. Por oposicao, o autor definia um caminho tradicional
 da "musica brasileira", paradigma de criacao nacionalista modema: harmo-
 nia definida, melodia reconhecivel, poesia facil e comunicativa, ritmo
 quadrado e interpretacao "explicita". Numa sutil operacao intelectual, Nelson
 Lins e Barros, nao desqualificava as conquistas da Bossa Nova, mas procurava
 realizar uma seletividade est6tica e ao mesmo tempo ideol6gica. Para ele, os
 nomes mais representativos da musica popular brasileira nao eram Tom
 Jobim eJoao Gilberto (quase ausentes do seu artigo) mas Baden Powell,
 Vinicius de Moraes, e S6rgio Ricardo. Esta Bossa Nova "nacionalista"
 encontrou a "tradicional misica brasileira" por volta de 1964, nao por acaso.
 Curiosamente, quando a id6ia de frente linica era derrotada na politica, Nelson
 Lins e Barros a reafirmava no campo cultural:

 Dessa integracao nao resultara, certamente, uma muisica uniforme, cor as
 mesmas caracteristicas para todas as classes que representa. Mas com o
 inevitavel processo de interacao, inclusive com a boa mulsica de outras
 tendencias, surgira sem dlivida uma muisica popular de maior nivel cultural
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 e artistico, onde os artistas se trocarao tecnica e tradicao, lirismo e epopeia,
 amor e protesto, forma e contefido6.

 O compositor Edu Lobo, a caminho da consagracao nos festivais da
 cancao, tambem demarcava a Bossa Nova como elemento de ruptura, mas
 num outro sentido. Eis o seu depoimento, em 1965:

 O exame do panorama da misica popular brasileira atual deve comecar
 com uma refer6ncia a Antonio CarlosJobim, com quem nossa mfisica deu
 um salto de mil anos. O que ele conseguiu foi uma mudanca no piano
 harm6nico de tamanha importancia que hoje e possivel dar um tratamento
 moderno a misicas antigas (...) O encontro Vinicius de Moraes com Tom
 Jobim instituiu definitivamente a Bossa Nova [7] (...) Mas nossa muisica nao
 parou ai. Surgiram variacoes da Bossa Nova original, que s6 atestam sua
 riqueza. Ate que surgiu Baden Powell que introduziu o elemento afro, no
 caso, o samba negro, com nova batida e com influ6ncia de Villa Lobos8.

 No panteao dos her6is da musica popular, Edu Lobo escolhia aqueles
 que nao se prendiam ao samba "tradicional", e que, na sua opiniao,
 ampliavam as possibilidades expressivas da misica popular, tangenciando
 a mfisica erudita (de Villa Lobos). Na verdade, Edu Lobo procurava se
 auto-definir como um dos seguidores desta corrente, para a qual a tradicao
 era fonte, o material longinquo, e a tecnica era o elemento valorizado,
 inclusive na recriacao da tradicao. Portanto, o campo de redefiniqao da
 musica popular brasileira nao passava pela "alianca de classes", mas por
 um novo lugar social de producao cultural, onde o elemento tecnico
 ganhava relevancia. Mais adiante, naquele mesmo artigo, Edu Lobo
 concluia: "Hoje, de qualquer modo, o samba deve ser considerado mais
 como fonte. Esta e a visao do futuro. Os que querem samba sempre igual
 nao passam de conservadores derrotados de saida"9.

 O recado de Edu Lobo tinha um interlocutor definido: o critico

 ultranacionalista Jose Ramos Tinhorao, que havia adquirido certa
 notoriedade por ser um critico de primeira hora da Bossa Nova e uma das
 poucas vozes discordantes acerca das qualidades do movimento. O
 nacionalismo musical de Tinhorao nao vislumbrava nem mesmo a alianca
 de classes para popularizar as conquistas da Bossa Nova. O marco hist6rico
 do movimento era mantido, mas pensado como mais uma etapa da
 apropriacao da classe media branca e americanizada da genuina musica
 "popular" e "negra":

 O aparecimento da chamada bossa nova na muisica urbana do Rio deJaneiro
 marca o afastamento definitivo do samba de suas origens populares...
 Intimamente ligado ao ritmo criado por nuicleos urbanos da populacao negra,
 o samba havia conseguido evoluir durante quase 40 anos sofrendo alterac6es
 praticamente apenas na sua parte mel6dica.... Esse div6rcio [com a tradi ao
 do samba] iniciado com a fase do samba tipo be bop e abolerado de meados
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 da decada de 40, atingiria o auge em 1958, quando um grupo de moros
 rompeu definitivamente com a tradicao, modificando o samba no que Ihe
 restava de original, ou seja o pr6prio ritmo1?.

 Na perspectiva de Tinhorao o problema era outro: qualquer misica
 tributaria, direta ou indiretamente, da Bossa Nova, nao poderia ser
 qualificada como misica popular brasileira, pois nao seria nem popular,
 nem brasileira. Apenas expressao da alienaqao da classe media, exigida
 pela nova etapa de industrializaqao. Nao haveria nem a possibilidade de
 reencontrar a tradiCao (como em Nelson Lins e Barros), nem usa-la como
 fonte, pois na medida em que a tradiCao era expropriada dos seus legitimos
 cultores ("populadao negra e pobre"), ela se perdia. Alias, para Tinhorao,
 o afastamento da tradiqao musical popular nao havia comesado com a
 bossa nova. A origem deste afastamento estaria numa vertente da mfisica
 popular dos anos 30, ligada aos nomes de Noel Rosa e Mario Reis. Um
 como compositor, outro como interprete, ambos "sem ligaqoes com os
 sambistas negros e mestiqos semi-analfabetos das camadas mais baixas"11,
 teriam marcado o inicio desta tendencia. O curioso e que o primeiro samba
 com "batuque"'2 de Escola de Samba, foi gravado por misicos oriundos
 da Vila Isabel, reduto da classe media entreguista, na concepqao de
 Tinhorao. Mais tarde, o "batuque" se tornaria marca da mfisica nacionalista
 de raiz (negra).

 O agravante para Tinhorao era que, a medida em que as exigencias de
 mercado impunham novas tecnicas e novas tecnologias de gravaqao ou
 difusao (a televisao, por exemplo), as camadas mais baixas eram expulsas
 do campo cultural da misica comercial. Em sintese, na opiniao sui-generis
 de Tinhorao, aquele conjunto de procedimentos e estilos que passava a ser
 rotulado de MPB nao passava de uma apropriaqao ilegitima, um ato de
 violencia simb6lica de uma camada social sobre outra, sob os auspicios do
 "imperialismo" norte americano.

 Obviamente, estas consideraqoes iam contra o leque de interpretaqoes
 acerca do campo conceitual da misica popular brasileira. Sobretudo aquelas
 disseminadas pelos pr6prios artistas, paralelamente a sua afirma;ao num
 mercado que se redimensionava. Os artistas que se pensavam como
 herdeiros da Bossa Nova e ao mesmo tempo como herdeiros da tradidao
 musical popular, reagiam contra este tipo de investida. Caetano Veloso,
 por exemplo, antes mesmo de explodir comercialmente, instigava a
 polemica em torno da definigao de MPB e da "tradigao", no sentido amplo.
 Dizia ele em 1966:

 [Para Tinhorao] somente a preservacao do analfabetismo asseguraria a
 possibilidade de se fazer mfisica no Brasil... a atuacao de artistas de classe
 media e.... apenas um acidente nefasto: nao houvesse ocorrido isso e o fu-
 turo nos asseguraria pobres autenticos, cantando sambas autenticos, enquanto
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 classes-medias estudiosos, como o sr. Tinhorao, aprenderiam os nomes das
 notas'3.

 Para Caetano a influencia do jazz na Bossa Nova nao representava o
 afastamento da tradicao musical:

 O jazz nao e senao o enriquecimento da sua formacao musical, um
 ensinamento de outras possibilidades sonoras, cor os quais se esta mais
 armado para compor, cantar e mesmo interpretar, criticar e redescobrir a
 tradicao legada por Assis Valente, Ary Barroso, Orlando Silva, Vadico, Noel
 Rosa, Ismael Silva, Ciro Monteiro e o grande Caymmi14.

 Novamente, temos a eleicao de um panteao de her6is musicais. A escolha
 nao e fortuita nem natural, mas demarca uma seletividade que estava por
 tras da luta pela definicao de MPB. Nas reflex6es de Caetano, em tom
 militante, surge com uma nitidez impressionante o problema da induistria
 cultural, como elemento de intervencao e construcao de uma tradicao
 musical popular, numa nftida resposta ao purismo nacionalista de Tinhorao:

 O samba passando a ser divulgado pelo radio e pelo disco (vale dizer, por e
 para a classe media) mostra uma linha de evolucao classica (no sentido de
 estar coerente com a organicidade evolutiva de uma cultura) bastante tenue
 e interrompida, perdida no emaranhado flutuante da mediocridade... e diluida
 na incultura apatrida que o artista que necessite vai buscar a possivel
 continuidade evolutiva de uma forma de expressao das mais importantes na
 sugestao de uma cultura brasileira; e atraves do mecanismo comercial que
 exige essa diluiqao e que ele leva a feira os seus trabalhos... Penso que este
 ainda e o nosso problema, ou melhor, que o movimento que surgiu com o
 nome de bossa nova valeu principalmente por nos exigir a colocagao desse
 problema'5.

 Temos em Caetano Veloso a tentativa de assumir o problema da tradicao
 e da ruptura como uma escolha do criador, inserida numa reflexao cul-
 tural e politica mais ampla, dentro dos limites e possibilidades oferecidos
 pelo mercado. Caetano sintetiza uma contradigao percebida em diversas
 falas da epoca: o carater cada vez mais indissociavel entre mfisica popular
 e mercado. Ao eleger a Bossa Nova como o primeiro momento da "linha
 evolutiva" (sobretudo o procedimento estetico deJoao Gilberto), Caetano
 assume o cariter seletivo e ideol6gico da tradicao como base para novas
 rupturas e conquistas expressivas. Perdido no emaranhado de possibilidades
 dadas pelo passado e pelo presente de uma situacao cultural, o artista,
 nessa 6tica, coerente corn o grupo social do qual e oriundo e com o nivel
 de informacao que possui, pode e deve selecionar os elementos, visando
 ampliar as possibilidades esteticas e ideol6gicas de uma manifestacao cul-
 tural, sem ser tragado pela "feira de retalho" 16 da indistria cultural.

 Mas era precisamente essa "feira de retalho" a mais veiculada sobretudo
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 pela televisao. Nao podemos passar ao largo deste processo, se quisermos
 entender o movimento hist6rico que redefiniu o conceito de MPB e que
 ao faze-lo, exigiu a construcao de uma dada tradicao (ou talvez, de inimeras
 tradicoes entrecruzadas). Tres eventos televisivos serao muito importantes
 neste processo: o programa "O Fino (da Bossa)" (comandado por Elis
 Regina eJair Rodrigues)17; o programa "Jovem Guarda" (comandado por
 Roberto Carlos)18; e os Festivais de Musica Popular Brasileira, cuja f6rmula
 nasceu na TV Excelsior, em 1965 e migrou para as TVs Record e Globo
 (alterado em sua estrutura) a partir de 1966. Destes tres eventos televisivos
 mencionados, os festivais desempenharam um papel capital no processo
 que analisamos, proporcional ao seu grande impacto social, como
 catalizador de um debate que extrapolava o campo musical.

 Se nas paginas das revistas ejornais o tema da m6sica popular era objeto
 de reflexao de intelectuais e artistas, num momento de indefinicao conceitual

 e hist6rica, na televisao a musica popular era veiculada nao s6 como objeto
 de consumo, mas como exercicio expressivo cada vez mais cercado pelos
 interesses da industria cultural. Este talvez fosse o sentido da palavra "im-
 passe", muito usada na 6poca para definir a situacao da musica popular e
 dos artistas criadores. Aliava-se a esse processo, a esse "impasse" inerente
 a qualquer expressao artistica da modernidade, a situacao especifica do
 Brasil. 0 artista engajado ou minimamente comprometido com a construcao
 de uma "consciencia nacional" estava impedido de estabelecer canais
 institucionais corn o seu interlocutor "ideal"- o povo - por forca do controle
 politico exercido pelos militares. A televisao surgia como um veiculo
 massivo, ainda semi-artesanal (logo sem controle do processo total de
 producao), que se oferecia nao s6 como campo de trabalho para o artista,
 mas como possibilidade relativamente aut6noma, de expressar uma opiniao
 politica, estetica e ideol6gica. Em contrapartida, a televisao, como espaco
 de venda, exigia uma definicao do produto a ser consumido, um "r6tulo"
 para demarcar o produto veiculado.

 Com esta afirmarao nao queremos insinuar que os artistas foram
 cooptados pelo mercado, nem que os empresarios estavam interessados
 no problema estetico ou ideol6gico e cederam espaco para a veiculaqao da
 "boa" misica brasileira. A relacao e mais complexa. Uma serie de
 contingencias s6cio-hist6ricas, como a existencia de um mercado musical
 relativamente consolidado no Brasil, a emergencia de novas camadas de
 consumidores, a situacao da cultura de matiz nacionalista e a redefinicao
 do papel do artista e do intelectual no conjunto da sociedade, sao elementos
 que demarcaram os termos daquela relacao.

 Nas disputas patrocinadas pela televisao, seja entre os programas "Jovem
 Guarda" e "Fino da Bossa", seja entre os diversos estilos e artistas que
 participavam dos festivais, gestou-se um novo conceito de MPB e construiu-
 se uma dada tradicao, para ancorar esse conceito em experiencias sociais
 mais profundas e antigas. Elis Regina eJair Rodrigues traziam um "clima
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 de gafieira" para a televisao, misturando procedimentos e musicas de Bossa
 Nova, com arranjos e timbres "tradicionais" e nada intimistas, veiculando
 compositores novos (comoJorge Ben e Gilberto Gil) e "convidados" da
 "velha guarda", como Adoniran Barbosa e Pixinguinha. Tanto no "Fino da
 Bossa" como nos Festivais de Mfsica Popular, o crit6rio basico para definir
 se a cancao era "genuinamente" MPB consistia em alguns requisitos basicos:
 nao utilizar instrumentos eletrificados (identificados com o "ieieie" de
 Roberto Carlos e com o Rock anglo-americano); incorporar alguma citacao,
 na interpretacao e no arranjo, da "tradicao" ritmico-mel6dica do samba
 ("rasgado" ou de "meio de ano") ou de algum outro ritmo da "raiz" (como
 os ritmos nordestinos); e, obviamente, ser cantada em portugues. A
 constante presenca de misica engajada, sobretudo nos Festivais, que
 procuravam traduzir a "realidade brasileira" em suas "letras", tambem
 ajudou a construir uma identidade de MPB, como sin6nimo de canc6es
 portadoras de uma "mensagem" social e humana, comprometidas com
 ideais emancipat6rios, conforme o imaginario do novo publico que se
 delineava'9.

 Aos poucos o puiblico massivo absorvia os nomes comprometidos com
 a nova MPB, cujos contornos est6ticos e ideol6gicos se configuravam
 plenamente por volta de 1966 e 1967: Chico Buarque de Hollanda, Nara
 Leao, Geraldo Vandr6, Elis Regina, Vinicius de Moraes, Gilberto Gil (pre-
 tropicalia), Edu Lobo, entre outros.

 O caso de Chico Buarque era singular. Ao mesmo tempo em que era
 considerado um "novo" valor, precoce vencedor de festivais e idolo popu-
 lar, as musicas de Chico pareciam apontar para uma determinada tradicao
 do samba: a de Noel Rosa. Enquanto o esforco de outros compositores e
 interpretes era o de se aproximar daquilo que imaginavam ser o "samba
 de morro", Chico retomava elementos do "samba de asfalto": ritmo
 acentuado, melodias expressivas, poesias coloquiais e temas cotidianos,
 lirico-sociais. Alem disso, Chico Buarque recupera uma outra tradicao da
 musica popular: a meta-linguagem. Muitas de suas cancoes falam do lugar
 simb6lico da cancao no cotidiano opressivo. Para os objetivos desta analise,
 cumpre ressaltar que o estrondoso sucesso de Chico Buarque foi, em parte,
 responsavel pela revalorizacao do "samba branco" dos anos 30, por parte
 de muitos jovens consumidores de classe m6dia.

 Por volta de 1966 e 1967, o "produto" MPB veiculado pelos festivais
 estava consagrado. Nao e por acaso que, nesta 6poca, surge a expressao
 "cancao de festival" para designar aquele tipo de musica popular que
 descrevemos no paragrafo anterior, que garantia aceitacao de pfblico e
 critica. Neste ponto cabe uma revisao hist6rica. E muito comum a opiniao,
 muitas vezes presente na midia, de que a "Jovem Guarda" tinha a missao
 de despolitizar a musica brasileira. Roberto Carlos & Cia, eram vistos pela
 juventude engajada como uma especie de "agentes" do regime militar,
 cantando "brotos" e "carangas" numa epoca de repressao politica e
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 radicalizacao revolucionaria. Mas, de fato, o pr6prio "rei" acabou se
 curvando as "marias" e "carnavais", temas tao caros a MPB. Em 1967,
 Roberto Carlos conseguiu o 4? lugar do festival da TV Record, cantanto
 "Maria, Carnaval e Cinzas", de Luis Carlos Parana. Ainda que o arranjo
 tenha incluido um teclado eletrico, a cancao tenta ser um samba engajado,
 cantando a vida de uma "Maria" entre tantas, que s6 viveu um carnaval,
 morrendo na quarta feira de cinzas. O que se percebe 6 uma tentativa
 (empresarial talvez) de ampliar o publico de Roberto Carlos, veiculando
 sua imagem num tipo de programa que ja se igualava ou mesmo superava
 em alguns aspectos de audiencia, o sucesso de 'Jovem Guarda" (alias,
 Roberto Carlos deixaria o comando do programa em 1967). A incursao do
 rei do "ieieie" pela MPB revela o quanto esta "sigla" adquiria significados
 reconheciveis, prestando-se a apropriac6es enquanto "genero": uma batida
 de samba, uma melodia contrastante e "facil", uma alusao a mitologica
 figura da "Maria", deveria bastar para abrir as "portas do sucesso".

 Se o festival da TV Record de 1967, assinalou a consagracao do "r6tulo"
 MPB, tambem inspirou uma tentativa de autocritica dos "fundadores" do
 genero. As autocriticas apontaram para varias direcoes mas uma delas
 acabou dando frutos inesperados. O caso mais famoso (e pat6tico),
 demarcando uma resistencia quase pat6tica diante de uma industria cul-
 tural que exigia certas contrapartidas do artista, foi o de S6rgio Ricardo.
 Aquele que no inicio da decada de 60 foi responsavel pela "nacionalizacao"
 dos temas da Bossa Nova, se viu envolvido num incidente transmitido ao
 vivo pela televisao: ao ser vaiado quando tentava apresentar a mfsica "Beto
 bom de bola" (que demarca claramente uma tentativa de ampliar as
 possibilidades da cancao engajada, rompendo com o ritmo quadrado do
 samba de protesto, e com o tema do "morro ou sertao", frequente como
 mote das mensagens), Sergio Ricardo se retirou do palco, nao sem antes
 arremessar o violao na plat6ia, acusando o publico de "subdesenvolvido".

 Num outro polo, a autocritica do genero MPB vinha de Gilberto Gil e
 Caetano Veloso. Gil, que fora participante ativo da MPB engajada,
 produzindo classicos como "Louvacao" e "Procissao", consegue o 2? lugar
 no festival com "Domingo no Parque", acompanhado pelo conjunto de
 rock Os Mutantes. Um "escandalo", agravado por alguns elementos est6ticos
 e tematicos da cancao. Pela primeira vez o povo nao era her6i, dois
 trabalhadores se matam por causa de uma mulher. O carater autofagico do
 cotidiano popular 6 reforcado pela construcao da letra fragmentaria, cuja
 narrativa segue uma logica cinematografica, na qual o papel da "consciencia
 do mundo", tao caro as cancoes engajadas, nao 6 privilegiado. Enfim, uma
 cancao nao exortativa, que se utilizava de alegorias poeticas, incompativeis
 com as narrativas 6picas das canc6es de protesto. Caetano Veloso, com
 "Alegria, Alegria" radicalizava ainda mais, pela primeira vez utilizava-se
 destacadamente, arranjos a base de instrumentos eletr6nicos. Se na misica

This content downloaded from 164.41.4.26 on Wed, 11 Apr 2018 22:29:17 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 Misica PopularBrasileira : 101

 de Gil o povo deixava de ser exortado como her6i da luta politica, na
 cancao de Caetano a figura do jovem tamb6m era despida de qualquer
 compromisso enquanto vanguarda da consciencia nacional. Aspectos
 est6ticos e ideologicos, ao mesmo tempo marcavam uma nova tentativa de
 ruptura, uma tentativa de reelaborar a pr6pria tradicao. Nascia o
 "tropicalismo", que durante o ano de 1968, foi o centro de uma acirrada
 polemica, que extrapolou o campo musical20.

 Na tentativa de se estabelecer como uma vanguarda, ao mesmo tempo,
 dentro e fora das estruturas (leia-se da induistria cultural), o tropicalismo
 acabou por tocar no problema da tradicao e do carater cada vez mais
 comercial do produto "MPB". As experiencias musicais tropicalistas,
 sintetizadas no disco-manifesto Panis et Circensis de 1968, tentaram realizar

 uma especie de inventario das "reliquias" do Brasil21. Nesse sentido
 apontaram para uma outra relac-ao com a tradicqo brasileira, nao s6 a
 musical, mas com a tradiqco cultural como um todo. Este procedimento
 de "inventariar" o passado, afastava o tropicalismo da busca da
 "autenticidade", das raizes e tradicoes que deveriam fundamentar a cultura
 "nacional". Ao estilhacar o conceito de tradicao, assumindo inclusive as
 artificialidades da cultura de consumo como parte da "tradicao" cultural
 brasileira, o tropicalismo se apropriava do passado na forma de fragmento
 esvaziado de conteudo especifico: samba, baiao, temas esquerdistas, vio-
 las. Eram apenas elementos entre outros possiveis e validos: boleros, valsas,
 temas "cafonas", arranjos vanguardisticos, musica aleat6ria, poesia concreta,
 rock, e outros tantos.22

 Com a progressiva incorporacao do tropicalismo, por parte da indfistria
 cultural, como elemento "renovador" da MPB, o resultado foi que este
 campo conceitual se alargou, sem se afastar significativamente do seu
 passado imediato, ou seja, a decada de 60. A partir do tropicalismo a sigla
 MPB passou a conviver com diversas tradicoes possiveis, bem como conter
 diversas alterativas est6ticas. Alem disso, o tropicalismo tinha uma leitura
 muito peculiar do legado da Bossa Nova, cuja ruptura passou a ser vista
 como uma especie de atualizacao da tradicao (ou tradicoes) musical
 brasileira. Como ficaria claro mais tarde, principalmente na obra posterior
 de Caetano Veloso, os recursos expressivos da Bossa Nova, sobretudo no
 que diz respeito ao ritmo e ao canto, eram as lentes pelas quais o passado
 deveria ser visto e revisto. Por outro lado, o tropicalismo, ao alargar o
 campo conceitual da MPB, acaba por expor seu lugar social. Este parece
 ser o sentido da fala de Gilberto Gil, citada no comeco deste texto: enquanto
 auto-critica do popular e do nacional, s6 restava ao tropicalismo expor o
 carater contradit6rio da MPB que, na ansia de demarcar um genero
 "nacionalista" no turbilhao do mercado, acabava por limitar-se a um
 segmento especifico de consumidores "nacionalistas": ajuventude de classe
 media intelectualizada, frequentemente de esquerda, consumidores
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 entendidos como pertencentes a uma "elite" social (ao menos era essa a
 percepcao da 6poca, que particularmente penso que deva ser melhor
 examinada, o que foge aos limites deste texto).

 Um ultimo movimento deve ser acrescido a este processo. As recentes
 exortacoes ao papel da Bossa Nova na MPB. Ela mesma, tomada como
 ponto de clivagem com a tradicao, conforme vimos, ve-se hoje em dia
 confundida com a pr6pria tradicao da MPB. Uma especie de fundacao de
 uma "segunda natureza", comeco, meio e fim da misica popular. Nos anos
 60, quando se falava de Bossa Nova, como ja vimos em alguns exemplos,
 indicava-se o inicio de um processo de modernizagao, de ampliacao do
 conceito de cancao, que servia de estimulo a criacao. Nos anos 80 e 90,
 algumas falas sobre a Bossa Nova parecem enfatizar uma especie de "nos-
 talgia da modernidade perdida"23. O abuso de detalhes, anedotas, eventos
 criadores, e a exortacao aos "genios" e as "obras primas", acabam reforgando
 o sentido de mitificacao que estas abordagens sugerem. Este enfoque,
 diferente da citacao que abre este trabalho, nao ve a Bossa Nova como
 uma "arvore que deu frutos", mas como um monumento petrificado e belo,
 justamente por ser esteril.

 Para resumir, podemos vislumbrar tres momentos, tres movimentos
 historicamente especificos que, articulados em momentos hist6ricos
 diferentes, constituiram uma tradicao, a chamada MPB:

 1) Os anos 20 e 30, quando compositores como Ataulfo Alves,
 Pixinguinha, Noel Rosa, Lamartine Babo e interpretes como Orlando Silva,
 Francisco Alves e Carmen Miranda sintetizaram certos procedimentos
 padronizados na musica popular urbana, posteriormente elevados a
 condicao de "pais fundadores" da MPB. O samba passa a ser um dos
 generos mais destacados, mas nao o unico: variacoes do choro, do fox-trot
 e da valsa, sem falar nas indefectiveis marchas de carnaval, tinham lugar
 consolidado no mercado musical. Por outro lado, num movimento coevo,
 o samba se destacava como genero especifico e revelava seu carater
 amalgamico, oscilando entre a fusao com outros generos e a codificagao
 de uma estetica pr6pria, posteriormente tomada como parte de uma
 tradicao24. Ao longo dos anos 40, outros generos como o baiao, o cool jazz,
 e o bolero, passam a fazer parte da musica popular feita no Brasil.

 Se o Estado Novo estimulou a nacionalizacao do samba, exportando
 Carmen Miranda e o Bando da Lua, e legislando sobre as Escolas de Samba,
 nao havia uma preocupacao mais contundente em estabelecer uma tradicao
 estetica rigorosa. Tanto que o auge do samba nacionalista de "exaltacao", a
 musica Aquarela do Brasil(de 1939), pouco se at6m a tradicao. Pelo contrario:
 nas modulaqces, nos arranjos orquestrais (de Radames Gnatalli), no
 vocabulario afetado, Aquarela do Brasil, pouco tem de "tradicional", sinonimo
 de uma "raiz" popular.

 2) No periodo que vai da Bossa Nova (1959) a consolidacao do genero
 MPB, entre 1965 e 1967, coloca-se o problema da tradiCao, paralelo ao
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 deslocamento do lugar social de producao e recepcao da cancao popular.
 Segmentos sociais desligados da muisica popular, ou ao menos sem ligacao
 organica com este tipo de manifestaSao, passam a produzir e consumir
 muisica popular. O inedito circuito de shows universitarios, cujo auge se
 deu entre 1964 e 1965 (produzidos por Walter Silva), ampliou o publico da
 Bossa Nova, ao mesmo tempo que exigiu sua recolocacao hist6rica. Em
 torno do problema da tradicao e do estatuto de MPB, se deu o debate
 intelectual e o exercicio est6tico que, por um momento, foi hegemonizado
 pela misica participante e nacionalista. Neste momento o samba,
 principalmente, secundado por alguns ritmos rurais do nordeste, passam a
 se constituirem como sin6nimos de tradicao e autenticidade musical. Se as

 camadas m6dias e superiores redefiniam sua relacao com a musica popu-
 lar, as camadas mais populares (classe m6dia baixa e segmentos proletarios)
 ingressam como consumidores da chamada misica internacionalizada,
 rotulada de "baixo nivel", seja na forma de bolero (sobretudo nos 50) ou
 de "ieieie" (nos anos 60). A MPB "modema", tentava expulsar estes generos
 do seu campo expressivo, na tentativa de estabelecer um novo elo com o
 passado, tanto est6tico como ideol6gico25.

 3) Finalmente, o momento que vai da critica tropicalista i consolidacao
 da MPB como genero especifico, com puiblico pr6prio, em plena censura
 ditatorial, nos anos 70. Se por um lado o tropicalismo estilhacou o conceito
 de MPB e a tentativa de construir uma tradicao musical unilinear, por
 outro o r6tulo MPB acabou, paradoxalmente, se favorecendo do contexto
 politico dos anos 70. Herdeira de uma tradicao de engajamento, a MPB se
 transformou em sin6nimo de resistencia ao regime militar, atualizando o
 samba esteticamente "refinado" e, ao mesmo tempo, incorporando nomes
 oriundos da tradicao do "morro" (como Paulinho da Viola) e novos
 compositores "engajados" como Gonzaguinha eJoao Bosco. Enquanto o
 experimentalismo tropicalista abria as leituras e as possibilidades culturais
 acerca da tradicao, um certo genero de cancao-a MPB-consolidava a sua.
 Ambos os movimentos nao se excluiram. Pelo contrario, foram consagrados
 pelo mercado, na medida em que este tambem se consolidava e adquiria
 um controle maior sobre seus produtos, necessitando ampliar seu leque de
 consumidores.

 Estes tres momentos hist6ricos nao seguiram um curso "natural" e
 necessario, como uma "arvore" que cresce e se ramifica. Expressam
 historicidades distintas, que se iluminam reciprocamente, estabelecendo
 um conjunto de interpenetrao6es. Neste processo, tradio6es sao inventadas
 e desinventadas; conceitos sao formulados e redefinidos. Com isso nao
 quero dizer que o passado 6 uma massa moldavel ao bel prazer dos
 protagonistas. Ao contrario, o debate em torno do estabelecimento de uma
 identidade e de uma tradicao cultural nao e artificial nem irrelevante. Ele

 expressou e expressa a busca de coerencia de certas praticas sociais, de
 utopias hist6ricas e de valores ideol6gicos que nio podem operar no vazio.
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 Necessitam de um tempo e de um espaco demarcados para existir. E no
 sentido de revelar, a luz do conhecimento historico, estas historicidades
 especificas que deve operar a critica cultural aqui apenas esbogada. Longe
 de qualquer relativismo, de qualquer acaso, o estudo das tradicoes
 inventadas, das identidades forjadas, pode revelar o lado mais fascinante
 da hist6ria: a efervecencia de uma sociedade atuando conscientemente

 sobre si mesma, sobre seu presente, seu passado e seu futuro.
 Nossa musica popular tem sido pr6diga em projetar imagens e sons

 sobre o Brasil, em sintetizar nossos problemas e utopias. Eis porque a misica
 popular brasileira (em iniciais minisculas, por favor) 6 um campo
 privilegiado para a hist6ria cultural e social, permitindo mapear e analisar
 nossas contradicoes mais insondaveis. Termino este ensaio deixando o

 profissional de lado e assumindo a faceta do aficcionado (no caso do objeto
 em questao esta tensao e potencializada ao extremo). S6 mesmo a riqueza
 e a complexidade de uma musica como a que e feita no Brasil, para dar
 conta dessas contradicoes. Afinal, como dizia TomJobim: "O Brasil nao e
 para principiantes".

 Notas

 1. Folha de Sao Paulo (FSP), 06/01/96, p. 5-4.
 2. FSP, 06/01/96, p. 5-1.
 3. Se seguirmos o conceito Adorniano, a rigor, s6 a partir desta 6poca e

 que se pode falar em indistria cultural, enquanto sistema integrado de
 producao "espiritual" ou simb6lica.

 4. Heranca do cepecismo pre-golpe.
 5. Revista de Civilizafao Brasileira (RCB), n? 1, mar/1965, p. 234.
 6. Idem, p. 237.
 7. Notem o papel secundario reservado aJoao Gilberto, ao contrario de

 Caetano Veloso, como veremos a seguir.
 8. RCB, n? 3, jul/1965, p. 309.
 9. Idem, p. 312.

 10. Jose Ramos Tinhorao, Mzisicapopular: um tema em debate (Rio deJaneiro,
 Saga, 1966), p. 23-24.

 11. Idem, p. 31.
 12. "Na Pavuna", gravado pelo Bando dos Tangaras (liderado porJ. Barro

 "Braguinha" e Henrique Foreis "Almirante", em 1930).
 13. Caetano Veloso, "Primeira feira de balanco", em Alegria, Alegria (Rio

 deJaneiro, Pedra Q'Ronca, 1966), p. 1.
 14. Idem, p. 4.
 15. Idem, p. 10-11.
 16. Idem, p. 11-12.
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 17. Estreou na TV Record em maio de 1965, ap6s um grande sucesso no
 teatro Paramount, como um dos shows produzidos por Walter Silva.

 18. Estreou em setembro de 1965, na TV Record.
 19. Ver texto de W. Galvao, "MMPB: uma analise ideol6gica", em Saco de

 Gatos (Sao Paulo: Duas Cidades, 1976), na qual a autora conceitua a
 Moderna MPB como portadora de uma ruptura dentro da tradicao
 alienada da musica brasileira, dando enfase a analise do conteido da
 mensagem poetica para referendar seu raciocinio. Estamos tentanto
 mostrar, por outro lado, que a mensagem poetica era apenas um dos
 parametros emjogo na definicao de MPB, talvez o menos importante.

 20. Como exemplo de uma das criticas mais aprofundadas do tropicalismo
 ver R. Schwarz, "Cultura e Politica, 1964-1969", em Opai defamilia e
 outros estudos (Rio deJaneiro, Paz e Terra, 1978).

 21. C. Favaretto, Tropicalia, alegoria, alegria (Sao Paulo, Kairos, 1979).
 22. Ver Gerard Behague, "Bossa & Bossas: Recent Changes in Brazilian

 Urban Popular Music," Ethnomusicology 17, no. 2 (Maio de 1973),
 p. 209-233.

 23. O livro de Ruy Castro, "Chega de Saudade" (Sao Paulo, Cia Letras,
 1990) e a colecao de fasciculos da revista "Caras", parecem ser o
 exemplo mais acabado desta mitificacao do genero.

 24. Hermano Vianna, op. cit.
 25. J. Medaglia, "O Balanco da Bossa Nova", em 0 Balanfo da Bossa e outras

 bossas, organizado por A. Campo (Sao Paulo, Perspectiva, 1993, 5?).
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