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Resumo 

 
 

A presente dissertação aborda a música popular instrumental brasileira 

(MPIB) e sua atividade na cidade de São Paulo. A pesquisa visa identificar o 

conteúdo da MPIB como mediação da sociedade, bem como elucidar questões 

semânticas e de conteúdo em relação ao termo. Em outras palavras, o trabalho procura 

levar o leitor a uma das muitas paisagens sonoras da sociedade – paulistana e 

brasileira – através da “audição” da música instrumental. Abordamos a MPIB a partir 

de dois pontos de vistas: de um lado sua produção, apresentando algumas das 

circunstâncias de produção (fonográfica e ao vivo) e de outro, pela observação das 

lógicas internas às obras a partir de aspectos musicais como escalas, motivos, padrões 

rítmicos e de acordes, improvisos, formas, etc. Esta dupla abordagem é justificada 

porque a MPIB desarruma contextos semânticos ao colocar os elementos musicais em 

relações surpreendentes. Este é o empreendimento que produz a questão central deste 

trabalho. 

O intuito desta etnografia é investigar por um lado como as questões relativas 

à construção da identidade nacional se articulam na MPIB através dos elementos 

diferenciados que são arranjados dando expressão às tensões e contradições da 

sociedade brasileira, e por outro identificar alguns elementos na constituição das 

experiências que surgem no fazer musical. Para dar conta dessa problemática 

dividimos a dissertação em duas partes: a primeira contendo os dados empíricos 

advindos da pesquisa de campo, entrevistas e coleta de materiais da mídia, e a 

segunda parte contendo as discussões teórico-metodológicas sobre a etnografia do 

fazer musical e a problemática da experiência musical e seus significados no mundo 

contemporâneo. 

 

Palavras-Chave: música instrumental, performance, experiência, narrativa, 

identidade nacional. 

 

 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 

This work approaches the Brazilian instrumental popular music (BIPM) and 

its activity in Sao Paulo city. The research intents to identify the BIPM content as a 

society mediation, as well as clarify semantic and content questions with respect to 

the term. In other words, the work tries to bring the reader to one among the several 

society soundscape – from Sao Paulo and Brazil – through the listening of the 

instrumental music. We approach the instrumental music from two points of view: 

firstly its production, presenting some of the production circumstances (phonographic 

and alive), and on the other hand, by the observation of the work’s internal logic from 

music aspects such as scales, motifs, rhythms and chords patterns, improvisations, 

forms, etc. This double approach can be justified because the BIPM disarranges 

semantic contexts by putting the musical elements in amazing relationships. This 

effort is the central point of this work. 

The goal of this ethnography is to investigate, by one hand, how the questions 

relative to the construction of the national identity articulate themselves on the BIPM 

through different elements arranged to give expression to the tensions and 

contradictions of the Brazilian society. On the other hand, to identify some elements 

on the constitution of the experiences which appear on the music-making. To take 

account of this problematic we divide this dissertation in two parts: the first one 

containing empirical data from field research, interviews and collected material from 

the media, and the second one containing the theoretical and methodological 

discussions about the ethnography of the music-making, and the problematic of the 

musical experience and its meanings on the contemporary world. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A presente dissertação aborda a música popular instrumental brasileira e sua 

atividade na cidade de São Paulo. A denominação “música instrumental” tem sido 

utilizada com certa freqüência pela mídia, por vendedores de CDs, por estudiosos, 

aparece na indústria fonográfica e nas representações verbais dos músicos. Na maioria 

das vezes em que tal denominação é empregada, vem relacionada a uma música 

diversificada e com muitas vertentes e segmentações. Apesar de tais vertentes não 

serem claramente definidas ou delimitadas são sempre evocadas e utilizadas nas 

diferenciações entre os músicos e as músicas. 

 Embora haja uma enorme variedade de músicas instrumentais, ainda não 

existe um consenso sobre o termo “música instrumental” e seu real alcance. Os 

músicos instrumentistas que pertencem a essa comunidade musical concordam com 

tal designação, no entanto demonstram ter consciência de não representar ainda não 

representa toda a diversidade das “músicas instrumentais”. Nelson Ayres utiliza 

“música brasileira instrumental”, para ele tal termo surge como um subgrupo da 

música popular brasileira (MPB) com uma diversidade que dificulta a sua 

comercialização devido ao “rótulo vago e pouco atraente” (Ayres, s/d). Acácio Tadeu 

Piedade (2003) em um trabalho intitulado Brazilian Jazz and Friction of Musicalities 

utiliza o termo [Brazilian instrumental popular music] “música popular instrumental 

brasileira” (MPIB) como um termo mais próximo das categorias “nativas” e em 

seguida discute algumas inconstâncias que são muito relevantes: “[t]he ambiguous 

nature of the term ‘música instrumental’ is symptomatic of the actual uncertainty 

surrounding the dimension of its musical field and its historical roots”. A incerteza 
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sobre o termo é sintomática devido ao fato da música instrumental possuir muitas 

matrizes musicais que dificilmente poderiam ser classificadas sob o mesmo rótulo. 

Tal diversidade faz com que um termo genérico como este perca sua capacidade 

representativa, pois abarcando uma totalidade, não dá conta das particularidades. Isto 

acarreta em imprecisão e perda de profundidade. Nesse sentido, o presente trabalho 

pretende contribuir no sentido de elucidar questões semânticas e de conteúdo em 

relação ao termo que vem sendo utilizado em referência à música popular 

instrumental brasileira tendo como objeto empírico sua atividade em São Paulo. 

O termo música instrumental pode ser encontrado em lojas de CDs, em 

conversas entre músicos, pessoas relacionadas ao meio musical e nos próprios 

encartes dos discos. O que no Brasil é classificado pelo mercado fonográfico como 

música instrumental, fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos e Europa, é 

tratado e comercializado por Brazilian Jazz. Se por um lado, a utilização de toda essa 

variedade de termos tem contribuído para as ambigüidades e incertezas que estiveram 

rondando a noção de música instrumental (Piedade, 2003), por outro lado, esta 

confusão é útil para nos alertar sobre a diversidade de manifestações que se 

encontram sob essa alcunha. 

Para não criarmos confusões quanto à terminologia, nosso objeto será tratado 

por música popular instrumental brasileira (MPIB), seguindo a terminologia utilizada 

por Acácio Tadeu Piedade (2003). Não será focada neste trabalho a música 

instrumental de “cunho erudito” (com compositores como Francisco Mignone, Heitor 

Villa-Lobos, Guerra Peixe e Camargo Guarnieri) apesar de termos consciência de sua 

existência e importância para a MPIB. O que caracteriza, tanto a MPIB quanto a 

música instrumental de “cunho erudito”, são aspectos ligados à estilística, formação 

instrumental dos conjuntos, repertórios e sonoridades. Apesar dessa distinção ser 

analítica, ela se ancora fundamentalmente em dados empíricos, pois além dos 

aspectos musicais, vale lembrar que muitos músicos, instrumentistas e compositores, 

embora desconsiderem tal distinção a utilizam em suas representações verbais e 

muitas vezes até se identificam com uma ou outra, (ou com ambas) dependendo da 

situação.  

Por outro lado, ao pensarmos no termo como um rótulo mercadológico, 

percebemos que seu surgimento é bastante recente, datando provavelmente do final 

dos anos 70 (Ayres, s/d). No entanto, a música instrumental esteve presente na cultura 

musical brasileira desde antes da “era do rádio” passando pelos programas musicais e 
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festivais da TV e chegando até os dias de hoje sob o rótulo genérico de “música 

instrumental” ou apenas “instrumental”. 

A MPIB surge como uma espécie de subgênero dentro música popular 

brasileira (MPB) e possui atualmente um prestígio nacional e internacional, apesar da 

dificuldade de uma inserção mais ampla no mercado e na indústria fonográfica. 

Segundo Nelson Ayres: “[A música brasileira] É de longe o aspecto que mais 

colabora para criar uma imagem positiva do país, e poderia ser um de nossos 

principais produtos de exportação se levado um pouco mais a sério. Nossa ‘música 

instrumental’ espelha essa riqueza, abarcando uma enorme gama de estilos e ritmos 

– é uma salada de choro, samba, frevo, xote e guarânia, para nós muito natural, mas 

que deixa estupefatos os músicos estrangeiros. É uma variedade de expressão 

infinitamente maior que o jazz, que sempre seguiu uma linha bem definida de 

desenvolvimento estilístico” (Idem). 

Nesse sentido, abordamos a música instrumental de “cunho popular”, 

retomando o caminho trilhado por Piedade e aprofundando a discussão a partir de 

categorias nativas, das relações com outros “gêneros musicais” e seus conteúdos 

musicais. A questão central deste trabalho pode ser definida como a tentativa de 

identificação do conteúdo da MPIB como mediação da sociedade (Adorno [1959] 

1983). Ou seja, trata-se de um trabalho que intenta levar o leitor a uma das muitas 

paisagens sonoras da sociedade (paulistana e brasileira) através da “audição” da 

música instrumental. Abordaremos a música instrumental a partir de dois pontos de 

vistas: de um lado sua produção, apresentando algumas dessas circunstâncias 

(indústria fonográfica e música ao vivo) e de outro, pela observação das lógicas 

internas às obras a partir de aspectos musicais como escalas, motivos, padrões de 

acordes, improvisos, formas, dinâmica, etc. 

Para a produção da MPIB o músico instrumentista realiza uma espécie de 

“recriação” a partir da combinação de aspectos da composição e da interpretação, 

possibilitando a produção de uma “nova versão pessoal”. A relação entre arranjo, 

improvisação, composição e interpretação se dá de forma bastante flexível através da 

combinação de características da música erudita e da música popular. O intérprete e o 

compositor assumem tarefas diferentes que são reunidas na figura do instrumentista 

popular.  

Para ser mais fiel a um objeto empírico com propriedades tão fluídas e 

particulares, o melhor seria implodir as categorias musicais de interpretação, 
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composição, arranjo e improvisação por não serem definidores das especificidades 

presentes na MPIB. Estes termos utilizados para falar de características e qualidades 

musicais de uma peça ou de um músico, quando tomados de forma isolada não são 

capazes de fornecer noções significativas para o entendimento da MPIB. Apesar de 

tais considerações vamos continuar recorrendo a eles devido ao fato de serem estes os 

termos utilizados pelos próprios músicos, e também por serem os termos disponíveis 

no acervo léxico de nossa língua que se referem às noções utilizadas em suas 

representações verbais. 

Para entender a MPIB importa não a região de fronteira entre “erudito” e 

“popular”, mas a relação resultante entre estes pólos, seus produtos e a forma com que 

são recepcionados pela própria comunidade musical e pela sociedade em geral. Dadas 

as especificidades da MPIB e do trabalho de seus representantes essa “recriação” pode 

ser entendida como uma exigência dos músicos, das audiências e da indústria 

fonográfica.  

A recriação que se objetiva na “nova versão pessoal” é uma espécie de 

reconstituição, uma recombinação, porém com novas informações, pois está 

submetida à ação da personalidade do músico. O músico que imprime sua 

personalidade, fazendo da criação uma nova versão que transcende a versão original, 

está realizando uma das tarefas mais importantes para a comunidade musical da 

MPIB: ser original e pessoal através da recriação e recomposição. Este é o primeiro e 

principal produto da MPIB. 

 No sentido de realizar tal tarefa o músico procura uma relação muito próxima 

com seu instrumento a ponto de, muitas vezes, ambos se tornarem “uma coisa só”. 

Mesmo sendo possível tocar músicas instrumentais sem uma conexão tão profunda, 

essa relação entre músico e instrumento é um horizonte buscado por muitos músicos 

da MPIB. Isso porque o momento da execução é permeado por um fluxo no qual os 

músicos agem com total envolvimento. Na execução ações são seguidas por outras 

ações de acordo com a lógica interna da música que se está executando, de tal modo 

que não necessitam da intervenção consciente do músico para que tais seqüências de 

ações façam sentido na música em questão. 

O músico experimenta sua execução (ou improvisação) como um fluxo 

unificado no qual as distinções entre ele próprio, o instrumento que está executando e 

o meio em que se “locomove” (a música) são muito sutis. Mesmo considerando que a 

mola propulsora de todo o processo da execução musical seja o ser humano e que sem 
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ele os instrumentos não saem por aí tocando sozinhos, podemos dizer que o 

instrumentista também “é tocado”, ou seja, “ninguém faz música” pois é a música que 

se faz através dos músicos e dos instrumentos.  

Neste sentido e de maneira mais ampla, a relação do corpo com o instrumento, 

o instrumento pensado como corpo, e o instrumento como extensão do corpo humano 

conduzem para a idéia de suspensão de papéis e para a primazia do sensível, pois 

todos os ritmos só são possíveis devido à centralidade da idéia do instrumento como 

corpo e parte (ou extensão) do corpo do instrumentista. Na trança composta pelas 

várias linhas da MPIB, todos os ritmos são possíveis justamente porque se trata da 

primazia do instrumento na medida em que ele não está a serviço de um ritmo ou um 

estilo específico, mas a serviço da música como um todo, a serviço do fluxo musical. 

A recriação e recomposição da “nova versão pessoal” só são possíveis devido a tal 

conexão e ao fluxo advindo da relação entre músico e instrumento no momento da 

atuação. 

 

* * * 

 

 Para falar da “enorme gama de estilos e ritmos” que  estão presentes na MPIB, 

temos que nos reportar ao séc. XIX. No que se refere ao aspecto histórico, os grupos 

de choromeleiros, o “choro” e as assim chamadas “bandas de música” são vistos com 

consenso pelos participantes da comunidade musical como as primeiras manifestações 

de música instrumental propriamente nascidas no Brasil. O final do século XIX, 

quando então nasce o choro, é entendido pelos instrumentistas como o momento 

crucial no surgimento do que hoje se conhece genericamente como música 

instrumental.  

Apesar da pouca documentação fonográfica existente sobre as músicas que se 

faziam nessa época, pianistas como Chiquinha Gonzaga (1880 – 1935), Ernesto 

Nazareth (1863 – 1934), Zequinha de Abreu (1880 – 1935) e outros músicos e chefes 

de banda como Anacleto de Medeiros (1866 – 1907), Patapio Silva (1881 – 1907) e 

Joaquim Antonio da Silva Calado (1848 – 1880), são conhecidos no meio musical 

como os “pais” da música instrumental popular.  

Outro dado relevante é o nascimento das “bandas de frevo” com José 

Lourenço da Silva, o Capitão Zuzinha, maestro da banda da brigada militar de 

Pernambuco e conhecido como um dos responsáveis pela origem das bandas de frevo. 



 6 

Portanto, mencionar a genealogia da música instrumental de cunho popular significa 

remontar, necessariamente, a segunda metade do séc. XIX.  

Apesar da música brasileira instrumental constituir uma tradição relativamente 

recente, seu crescimento e difusão se deram de forma mais acelerada em 

determinados períodos. Além do incremento da produção ao vivo e fonográfica, 

ligadas principalmente à indústria do entretenimento e à nascente indústria cultural 

brasileira (cf. Ortiz, [1988] 2001), ocorre paralelamente um incremento das múltiplas 

influências musicais de tradições regionais e locais, como é o caso dos ritmos do norte 

e nordeste, como o baião, o xote, o xaxado, o coco, o maracatu, entre outros, bem 

como a música rural do sudeste e centro-oeste com suas “violas caipiras”, a congada, 

o samba carioca e baiano, a guarânia do sul, e muitas outras influências vindas de fora 

do Brasil como o beguine (Martinica), o danzón (Santiago de Cuba), o tango 

(Argentina), a polca (Europa Central), o merengue (República Dominicana), o 

ragtime e fox-trote (norte-americano), sendo que estes dois últimos representam, 

talvez, o início de uma das influências mais relevantes na MPIB: o jazz.1 

 A MPIB pode ser entendida como uma expressão das relações não resolvidas 

da identidade nacional. Tal produção cultural encontra muitas diferenças com relação 

ao samba, por exemplo, que de gênero marginalizado passa a expressão de identidade 

nacional. Dentro do processo de construção da identidade nacional que ocorre durante 

a primeira metade do século passado e principalmente na “Era Vargas” de 30 a 45, o 

samba tem um impacto marcante (Siqueira, 2004), porém representa uma posição 

marginal dentro do ideário de uma nação moderna e industrializada. Na MPIB temos 

um caso semelhante apesar das diferenças marcantes, contudo, trata-se de um tipo de 

produção ainda mais às margens, pois nela encontramos uma outra versão de Brasil, 

uma outra visão de nação, uma nação com uma diversidade cultural tão grande que 

nos sentimos “estrangeiros em nosso próprio país” e, portanto, difícil de ser 

representada por um símbolo nacional único.  

A MPIB possibilita acessar a mescla, o heterogêneo. Ela evidencia o resolvido 

e o não resolvido da sociedade brasileira, nela os vários estilos e gêneros são 

componentes igualitários, nela se expõe a tensão entre tradicional e moderno, popular 

                                                 
1
 Segundo comunicação apresentada no V Congresso Latino-americano da Associação Internacional do 

Estudo da Música Popular (IASPM – LA) intitulada “Música brasileira, música americana: o fox-trot 

nas décadas de 30 e 40”, Luiz Otavio Rendeiro Correa Braga discute o surgimento do gênero no Brasil 

argumentando que esta talvez seja a primeira presença do jazz no Brasil de forma mais massiva e 

hegemônica (http://hist.puc.cl/historia/iaspm/iaspm.html, 10/01/2005). 
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e erudito, brasileiro e estrangeiro, oral e escrito, harmonia e dissonância. Talvez 

porque tais categorias podem remeter ao seu antípoda, o erudito pode ser popular e 

vice-versa, o tradicional pode ser moderno e vice-versa. Esta é a nossa principal 

questão de fundo na medida em que a MPIB é expressão de uma fricção não só de 

musicalidades (Piedade, 2003), mas também das próprias tensões presentes na 

sociedade brasileira. Isso é o interessante e que chama atenção. A MPIB como 

símbolo nacional apresenta justamente a noção de Brasil não único, de um Brasil 

contraditório e plural.  

Podemos entender as noções de harmonia e dissonância a partir de duas 

abordagens diferentes: das relações sociais e das relações musicais. Por um lado 

harmonia pode ser entendida como a harmonia musical propriamente dita, mas 

também as relações estáveis e já resolvidas da cultura brasileira. Por outro lado 

dissonância pode ser entendida como as tensões musicais provenientes das notas de 

extensões dos acordes, do próprio fato de colocar em diálogo elementos musicais de 

âmbitos culturais diferentes, e também como as tensões sociais presentes na sociedade 

brasileira cuja identidade foi e é construída a partir das categorias que remetem à uma 

identidade nacional com símbolos unificadores e homogeneizados como samba, 

feijoada, futebol, etc. (DaMatta, 1997). 

 A MPIB enquanto produto historicamente dado é uma produção na qual vários 

elementos e materiais diferenciados são colocados lado a lado, e cujo aspecto 

determinante é justamente o manejo e a utilização de muitos estilos e ritmos, de 

matrizes musicais provenientes de culturas diferentes. 

 

* * * 

 

Ao tratar do momento histórico do “nascimento” da música instrumental no 

Brasil é imprescindível mencionar não só os choromeleiros e as bandas de música, 

mas também as serenatas, o maxixe, o lundu, a música de barbeiros e as orquestras 

dos circos. O choro começa a aparecer com o crescimento do funcionalismo público, 

em especial, e da classe média urbana, em geral, no final do séc. XIX. Em sua origem, 

o choro tratava-se de uma maneira de tocar gêneros importados (como polca, 

schottish, mazurca, valsa e tango) e posteriormente torna-se um gênero cristalizado 

através de músicos como Joaquim Antonio da Silva Callado, Anacleto de Medeiros, 

Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth e Pixinguinha. Nessa fase inicial o choro 
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mantinha uma relação bastante próxima com a tradição oral-aural e com a 

improvisação (Cazes, 1998; Piedade, 2003). 

As bandas de música também foram muito importantes para o surgimento do 

que posteriormente veio a se chamar “música instrumental”: “(...) em 1870, segundo 

nos conta Oswaldo Passos Cabral em seu livro ‘A banda de música como fator de 

cultura de um povo’, já eram cerca de 3 mil em todo o país e cada cidadezinha tinha 

pelo menos uma corporação civil ou militar” (Cazes, 1998: 30). Essa quantidade de 

bandas de música apresentava um repertório bem eclético que tocava inclusive 

trechos de músicas eruditas adaptados. Apesar do declínio das bandas de música no 

séc. XX elas foram fonte de muitos músicos importantes como Joaquim Antonio da 

Silva Callado, Sátiro Bilhar, Paulo Moura, Capiba, Severino Araújo, Claudionor Cruz, 

Moacir Santos, Antonio Arruda, Silvério Pontes e Zé da Velha. 

As orquestras dos circos, das rádios e as bandas de música foram responsáveis 

não só por grande parte da produção da música instrumental na primeira metade do 

séc. XX, mas também pela afirmação e consolidação da MPIB através de uma 

linguagem original, principalmente no que diz respeito a aspectos ligados à 

improvisação, arranjo, composição e interpretação. A “gênese da MPIB” se conforma 

a partir de elementos sobrepostos que se alinham na constituição de um tipo bastante 

específico de música.  

Inicialmente e de maneira geral pode-se dizer que seu surgimento ocorre 

através da confluência de dois universos: por um lado temos as bandas de música 

advindas do universo rural com uma tradição oral-aural e por outro temos as 

orquestras típicas das cidades e com uma forte tradição de composição e arranjo. O 

quadro referencial (Tabela 1) expõe a relação entre a tradição oral-aural e escrita nas 

orquestras, nas bandas de música e na música popular instrumental brasileira a partir 

da noção de que em cada um dos universos culturais – rural e urbano – existem 

aspectos que determinam também a maneira de atuação musical. Os exemplos de 

exceção (como as bandas de música ancoradas também na tradição da música escrita) 

mostram a necessidade de relativizar tais esquemas, mesmo assim é interessante 

notarmos que a formação da cultura musical brasileira durante muito tempo ocorreu 

através da nítida distinção entre a cultura propriamente urbana mais “culta e moderna” 

e a cultura rural mais “popular e tradicional”. 
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Orquestras MPIB Bandas de Música 

Partitura 
(Tradição Escrita) 

Partitura e Ouvido 
(Tradição Escrita e Oral-Aural) 

Ouvido 
(Tradição Oral-Aural) 

Urbano Rural e urbano Rural 

 

Tabela 1. Quadro referencial da relação entre a tradição oral e escrita nas 

orquestras, bandas de música e na música popular instrumental brasileira. 

 

As orquestras são marcadas pela utilização da escrita musical e ocorrem 

principalmente nas cidades cujos músicos integrantes, em geral, são provenientes da 

crescente classe média e média alta. As bandas de música, por outro lado, são 

marcadas pela aprendizagem musical de maneira oral e aural, muito embora a prática 

da improvisação não estivesse presente de forma marcante. Vale lembrar que estas 

caracterizações são apenas analíticas e admitem exceções em ambos os casos. O 

quadro referencial exposto acima apresenta uma relação aparentemente estática e sem 

possibilidades de articulações entre os pólos extremos (orquestras e bandas de 

música). Apesar da relativa rigidez do quadro, através dele podemos entender a MPIB 

a partir de sua constituição histórica intermediária entre o ambiente rural e urbano 

que, de maneira geral, marca não só a constituição da paisagem sonora brasileira, mas 

da própria MPIB que passa a ser legitimada nacionalmente a ponto de se tornar, mais 

recentemente, vitrine da cultura brasileira também fora do Brasil. 

 A constituição da MPIB na virada do séc. XIX para o XX também foi marcada 

pela influência de gêneros musicais norte-americanos. As evidências sobre a 

penetração do jazz no Brasil são muitas. Alberto Ikeda (1984) argumenta que se pode 

encontrar documentos que comprovam a presença do jazz desde a década de 20 no 

eixo Rio de Janeiro – São Paulo. Os primeiros dados são sobre as “American Girls”, 

Harry Kosarin, a banda “Jazz Manon” de Dante Zanni, no Rio de Janeiro a “Jazz 

Band do Batalhão Naval”, no Rio Grande do Sul a banda “Espia só”, e em 

Pernambuco a “Jazz Band Acadêmica”, do compositor Capiba. Além, é claro, dos 

“Oito Batutas” de Alfredo da Rocha Vianna Júnior, o Pixinguinha (Ikeda, 1984; 

Mello, 1987). 

 Na mesma época (década de 20 e 30) as emissoras de rádio tocavam 

principalmente música erudita, no entanto, ao final desse período e já na década de 40 

as emissoras mais abastadas faziam questão de manter suas orquestras que 

começaram a tocar, além das músicas eruditas, músicas de cunho popular. A Rádio 
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Nacional do Rio de Janeiro pode ser tomada como exemplo, mantinha em sua folha 

de pagamento centenas de músicos e dezesseis maestros (Ayres, s/d).  

Através da penetração no Brasil do cinema norte-americano e da música das 

big bands começam a surgir as “bandas de baile” e de “gafieira” (Paz, 2003). A 

influência musical norte-americana começa a se intensificar no Brasil a partir do final 

da década de 30 e poucos anos depois as orquestras das rádios começam a ser 

herdadas pelas emissoras de televisão (Tinhorão, [1978] 1981). Segundo Nelson 

Ayres, as orquestras de sopro dominavam os grandes eventos até a década de 60: “Em 

São Paulo, o arranjador italiano Enrico Simonetti popularizou as big bands através 

de um programa de TV onde os músicos também faziam sketches cômicos (...)” 

(Ayres, s/d).  

Houve muitas bandas com formação semelhante à da orquestra de Simonetti, 

tocavam em cassinos, bailes e programas de rádio, como a orquestra de J. França que 

animava o “Cassino OK” na década de 40, entre muitas outras. Isso mostra a 

existência de um campo de trabalho amplo para os músicos e suas orquestras. As big 

bands e os grupos de gafieira atuais representam os principais “herdeiros” da tradição 

das antigas bandas das emissoras de rádio, televisão e das antigas bandas de baile e 

gafieiras. Este segmento da música instrumental nasce a partir da relação entre música 

erudita e popular que havia desde as primeiras décadas do séc XX. Apesar das 

distinções, tensões e contradições, no Brasil estas duas tradições estiveram 

relativamente ligadas como veremos no Capítulo I, e podem ser compreendidas ao 

ouvirmos o trabalho de compositores populares “eruditizados” como Chiquinha 

Gonzaga, Ernesto Nazareth e Zequinha de Abreu, ou o trabalho de compositores 

“eruditos” que buscam materiais musicais na cultura popular como o caso de Heitor 

Villa-Lobos e Guerra Peixe.  

A crescente produção fonográfica observada nas décadas de 40 e 50 

incentivava o surgimento de novos músicos e conjuntos musicais. Com o surgimento 

da bossa nova e o aparecimento de conjuntos instrumentais a partir da década de 60, 

ocorre um crescimento da utilização de concepções estéticas como os gêneros 

“típicos” do repertório cancionista brasileiro (samba e o baião, por exemplo). O 

crescimento da quantidade de grupos instrumentais na década de 60 pode ser 
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entendido a partir da retomada desse tipo de material associado à influência dos 

conjuntos jazzísticos norte-americanos.2 

Soma-se a isso um fator de considerável relevância que foi o mecanismo de 

controle exercido durante o regime militar para coibir produções musicais 

supostamente de cunho esquerdista (Ortiz, [1988] 2001: 156). Como a censura estava 

focada principalmente nas letras das canções, as músicas instrumentais eram alvos 

bem menos evidentes, dessa forma a música instrumental surgiu como uma alternativa 

significativa para os músicos continuarem no mercado de trabalho. Mesmo 

relativizando a relação entre a MPIB, as canções populares e a censura, ou devido a 

outros fatores, é notável o fato de que a música instrumental experimenta um 

crescimento considerável nesse mesmo período (Castro, 1990; Campos, 1968). 

Os conjuntos de bossa-nova instrumental se proliferam bastante em São Paulo 

no primeiro período da ditadura militar. Ruy Castro afirma que “pela quantidade de 

boates e de gravadoras dispostas a assimilá-los, os trios instrumentais seriam um 

fenômeno de São Paulo” (Castro, 1990: 376). Isso mostra uma relativa abrangência do 

mercado de trabalho para o instrumentista em São Paulo quando comparado a outras 

cidades como Belo Horizonte ou Rio de Janeiro. No entanto, independente da 

utilização do repertório da canção popular, já conhecido anteriormente pelos ouvintes, 

a canção fornece um modelo de composição amplamente utilizado pela música 

popular instrumental brasileira. 

 Contudo, para falar das influências da canção na música instrumental não 

podemos deixar de mencionar alguns dos compositores da bossa nova. Alguns deles 

tiveram papéis relevantes na música instrumental pelo fato de terem muitas músicas 

incluídas no repertório que se tornou standard entre os instrumentistas. Esse é o caso 

de Antonio Carlos Jobim, Edu Lobo, João Donato, Baden Powell entre outros. As 

músicas de Jobim, por exemplo, se tornaram famosas não só pelas muitas gravações 

feitas por cantores e cantoras em todo o mundo, mas também pelas gravações 

instrumentais, e atualmente talvez seja o compositor brasileiro mais executado nas 

jam sessions3 e apresentações de música instrumental. 

                                                 
2
 Principalmente no período que vai desde o “lançamento” da bossa-nova com o disco “Chega de 

Saudade” de João Gilberto em 1958, passando pelo surgimento da Tropicália com “Panis et Circencis” 

em 1968 até o final da primeira metade da década de 70 quando se dá a crise do petróleo. Para mais 

informações sobre conjuntos instrumentais dessa época ver Castro (1990) e Campos (1968). 
3
 “Jam session. Reunião informal de músicos de jazz, tocando (normalmente improvisando) para seu 
próprio prazer como uma forma espontânea de diversão” (Sadie, 1994 [1988]: 468). 
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Os improvisos e cadências harmônicas dos conjuntos de bossa nova 

instrumental eram claramente inspirados nos grandes solistas norte-americanos. Por 

outro lado, Stan Getz e Charlie Byrd gravam em 1962 o LP intitulado “Jazz Samba” e 

no mesmo ano Stan Getz grava o “Big Band Bossa Nova”. Esses dois discos mostram 

que da década de 60 em diante ocorre um interesse pela música brasileira tanto da 

parte dos músicos quanto da indústria fonográfica norte-americana. Por outro lado J. 

T. Meirelles do conjunto “Copa 5” gravou seu disco “O Som” em 1964. Conhecido 

por ser um dos principais músicos que adotaram uma estética “samba jazz” em 

meados dos anos 60, Meirelles continua a apresentando no CD “Samba Jazz!!”, 

trabalho realizado em 2002. 

 

* * * 

 

Nesse sentido, pode-se dizer que a MPIB se constitui enquanto um sub-gênero 

dentro da MPB, altamente segmentado pelas múltiplas musicalidades que o 

influenciaram ao longo do século passado. O envolvimento dos músicos com seus 

instrumentos e o fluxo musical característico das seqüências de ações que se sucedem 

sem a intervenção consciente do músico apontam para a primazia do sensível na 

medida em que o corpo é pensado como instrumento e o instrumento também é 

pensado e utilizado como corpo ou extensão do corpo. Sendo assim, os elementos 

musicais diferenciados que são colocados lado a lado dando objetividade às tensões e 

contradições da sociedade brasileira são representações da diversidade cultural 

brasileira.  

A MPIB manipula tal diversidade de acordo com suas necessidades criando as 

várias segmentações (linhas) que o presente trabalho abordará a partir da audição das 

características ligadas à lógica interna de algumas obras e pela consideração das 

condições de produção fonográfica e ao vivo.  

Sendo assim, vale ressaltar novamente que, a universalização das linguagens 

musicais e a primazia do sensível permitem a MPIB colocar os elementos musicais 

em relações surpreendentes. Na constituição do ideário de identidade nacional a 

posição ocupada às margens não é a mesma ocupada pelo samba, por exemplo. Isso 

porque a MPIB está ainda mais às margens dos processos ritualizantes de construção 

da identidade nacional. Ao colocar em relações surpreendentes os elementos musicais 
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de matrizes culturais diferenciadas a MPIB desarruma contextos semânticos (Geertz, 

[1978] 2000). Este é o empreendimento que produz a questão central deste trabalho. 

Para dar conta dessa problemática dividimos a dissertação em duas partes: a 

primeira contendo os dados empíricos advindos da pesquisa de campo, entrevistas e 

coleta de materiais da mídia e a segunda parte contendo as discussões teórico-

metodológicas sobre a etnografia do “fazer musical” com as problemáticas, por um 

lado, da antropologia da performance e hermenêutica e por outro da etnomusicologia 

em contexto urbano, as experiências musicais e seus significados. 

No primeiro capítulo apresentamos algumas personalidades do meio musical 

que tivemos a honra de serem nossos interlocutores ao longo desta pesquisa. Portanto, 

além de “interlocutores privilegiados”, transformaram o próprio investigador em um 

“pesquisador privilegiado” por manter contato com pessoas tão generosas e 

fundamentais na música brasileira. No intuito de nos guiarem pelas searas da MPIB, 

tais personalidades nos ajudam a entender a visão de mundo “nativa” e o cenário 

musical brasileiro a partir de considerações a respeito da tradição oral-aural 

(improvisação e interpretação) e escrita (composição e arranjo) e suas relações. 

No segundo capítulo abordamos a MPIB do ponto de vista das representações 

verbais dos instrumentistas. Apresentamos suas principais vertentes discutindo 

questões referentes às suas “fronteiras” e aspectos da composição, interpretação, 

improvisação e arranjo para mostrar a diversidade de concepções estéticas e 

influências que são determinantes na constituição da MPIB atual. No terceiro capítulo 

apresentamos os contextos e processos da performance musical a partir de análises de 

alguns exemplos do material musical coletado, considerando as dificuldades e 

resoluções dos problemas enfrentados pelos protagonistas na constituição da música 

que apresentam. 

O enfoque sobre a MPIB em São Paulo é o intuito do nosso quarto capítulo. 

Nele apontamos as discussões sobre as circunstâncias da produção musical através 

das tensões e contradições surgidas no “I Congresso de Música Instrumental 

Brasileira” a respeito do mercado fonográfico e as entidades que fiscalizam e 

regulamentam a profissão do músico. Além disso, nesse capítulo apresentamos um 

panorama sobre a presença da MPIB na mídia e uma discussão sobre a distribuição 

espacial dos equipamentos urbanos que oferecem esse tipo de música ao vivo na 

cidade de São Paulo. 
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No quinto capítulo apresentamos a discussão sobre a etnografia do “fazer 

musical” a partir das considerações da antropologia da performance, hermenêutica e 

etnomusicologia em contexto urbano, no intuito de explicar a construção da análise 

adotada bem como a utilização de técnicas de geoprocessamento
4
 para o mapeamento 

dos equipamentos urbanos e análise espacial da MPIB.  

No sexto e último capítulo fazemos uma discussão sobre as experiências 

musicais produzidas e seus significados para músicos e audiências apresentando a 

categoria de “personagem sonoro” como alternativa analítica da atuação do músico no 

momento de sua performance. Por fim, nas considerações finais apresentamos um 

panorama das discussões contidas nos capítulos a partir da noção de “fazer musical” e 

sua representação enquanto prática simbólica.  

 

                                                 
4
 O Geoprocessamento pode ser definido como um conjunto de tecnologias voltadas à coleta e 

tratamento de informações espaciais para fins específicos. As atividades relacionadas ao 

Geoprocessamento são executadas por sistemas denominados Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG). Os SIG são sistemas que realizam o tratamento computacional de dados geográficos, produzindo 

mapas, possibilitando a análise espacial de fenômenos e funcionando como Banco de Dados 

Geográficos, com funções de armazenamento e recuperação de informação espacial (Câmara et al., 

2000; Burrough, 1986). 
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PARTE 1 

CAPÍTULO I 

Música Popular Instrumental Brasileira: algumas personalidades e 

Um pouco do cenário musical brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Personalidades Sonoras 

 São muitos os músicos envolvidos com a Música Popular Instrumental 

Brasileira. Atualmente existem em São Paulo mais de 300 conjuntos musicais se 

apresentando em diversos locais da cidade. Jovens e veteranos disputam o espaço dos 

palcos para tocarem suas músicas. Foram muitos os músicos que tomei contato 

durante esta pesquisa. São instrumentistas, arranjadores, compositores, 

improvisadores e acompanhantes. Este trabalho se deve exclusivamente à 

contribuição dos músicos. Entre eles estão Antonio Arruda, Magno Pereira, Airto 

Moreira e Nelson Ayres. Essas quatro ilustres personalidades tiveram papel 

fundamentalmente importante para este trabalho. Foram essas pessoas que me 

guiaram pelos caminhos da música instrumental e me incentivaram a tentar entender 

os processos que envolvem esta música tão diversificada e seu mercado de trabalho. 

 Iniciarei falando de Antonio Arruda (o Cangaceiro, como é mais conhecido no 

meio musical) por um motivo muito simples: meu envolvimento pessoal. Em 1992 

conheci o saxofonista Dario Arruda, seu filho, e o trombonista Talal Mtanos Mouallen 

na inauguração de um estúdio em Osasco. Imediatamente, em uma rápida negociação 

nos entendemos sobre o repertório e tocamos durante duas ou três horas. Na mesma 

semana, ainda empolgados com nosso primeiro contato musical, chamamos outro 

companheiro para se juntar a nós, o pianista César Pinez, e assim começamos a nos 
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encontrar para tocar com freqüência semanal. Acabamos formando um grupo que não 

teve muitas atuações públicas, mas em compensação foram muitos e muitos ensaios 

que começavam logo após o almoço e iam  até as 22 horas. 

Depois de muitos ensaios e horas a fio escutando os discos dos grandes 

músicos de jazz e de música popular instrumental brasileira, conversando e 

comentando cada faixa, Dário foi apresentando a obra de seu pai. Lembro como se 

fosse hoje, o dia em que trouxe as gravações das fitas de rolo onde se misturavam 

bailes e shows, quintetos e big bands, sambas, salsas, boleros e jazz. Lembro também 

da primeira vez que ouvi a gravação de Antonio e seu “compadre” trompetista 

Dorimar Vasconcelos tocando juntos no restaurante do Terraço Itália. Aos poucos 

Dário foi acrescentando em nosso repertório outras composições e principalmente os 

arranjos de seu pai.  

Com o tempo o conjunto cresceu, formamos uma big band com o apoio do 

Centro Cultural USP Maria Antonia que nos cedia o espaço do Teatro da USP em 

contrapartida fazíamos apresentações em formaturas, coquetéis e exposições. 

Resumidamente foi dessa maneira que tomamos contato com Antonio Arruda e seus 

arranjos. A partir de minha experiência como guitarrista dos grupos Arruda Brasil e 

Orquestra Acarajazz, ambos liderados por Antonio e Dário, pude perceber a 

importância e especificidade da música popular instrumental brasileira. Para não me 

alongar demais nesta introdução autobiográfica, passo diretamente a uma sucinta 

apresentação dessas quatro personalidades que tanto me ajudaram neste trabalho. 

O maestro Antonio Arruda protagonizou uma boa parte da história das bandas 

instrumentais do século passado. Nascido em Pernambuco (Limoeiro) em 1925, 

recebeu instrução até o segundo ano primário, autodidata na música, começou 

tocando o cavaquinho, depois clarinete, oboé, saxofone tenor e flauta. A primeira 

orquestra que trabalhou foi a do maestro Silvio Mazzuca e posteriormente foi co-

fundador da orquestra do maestro Enrico Simonetti e da Banda Reveillon. Conhecido 

como “Cangaceiro”, radicou-se em São Paulo em 1950 onde teve em seus grupos 

músicos de renome internacional como Sergio Mendes, Hermeto Pascoal, Flora Purim 

e Airto Moreira.  Dividiu o palco com grandes nomes como Elis Regina, Gal Costa, 

Charles Aznavour, Geraldo Vandré, Manolo Otero, José Feliciano, Nico Fidenco, 

Jorge Benjor, Stan Getz, Sadao Watanabe e Lalo Schifrin. 

Premiado nos Festivais da Record, Antonio Arruda foi responsável pelos 

arranjos de “Disparada” (interpretada por Jair Rodrigues tendo ao violão Hermeto 
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Pascoal que obteve o primeiro lugar junto com “A Banda” de Chico Buarque no II 

Festival da TV Record de 1966), “Ponteio” (música de Edu Lobo e Capinam 

ganhadora no III Festival da TV Record em 1967) e “Pra não dizer que não falei das 

flores” (música de Geraldo Vandré defendida no tumultuado III Festival Internacional 

da Canção em 1968 cuja vencedora foi “Sabiá” de Tom Jobim e Chico Buarque) 

(Mello, 2003). Sua trajetória nos festivais lhe abriu o caminho para a televisão onde 

trabalhou em várias emissoras (Rede Tupi, Record, Bandeirantes e Globo) como 

diretor musical de diversos programas como “Discoteca do Chacrinha”, “Fino da 

Bossa”, “Almoço com as estrelas”, “Moacir Franco”, “Agnaldo Rayol”, “Flávio 

Cavalcanti” e “Clube do Bolinha”. 

 O maestro Antonio Arruda será tomado como o principal interlocutor devido à 

trajetória de sua carreira que abrange desde as bandas de música até as orquestras e 

combos de jazz, passando pelo choro, pela música de circo e bandas de bailes. A 

trajetória de sua carreira é emblemática para este trabalho na medida em possui uma 

relação polivalente com o mercado de trabalho a partir da articulação de categorias 

musicais “populares” e “eruditas”, da tradição “oral-aural” e “escrita”. Sua formação 

abarca tanto improvisação e composição, quanto a escritura de arranjos para bandas 

que incluíam em sua formação instrumentos utilizados também no repertório da 

música erudita. Outros músicos importantes serão tomados como figuras 

representativas e alinhados a Antonio Arruda por possuírem aspectos semelhantes em 

suas carreiras. São os casos de Magno Pereira, Airto Moreira e Nelson Ayres. Além 

dos quatro nomes indicados serão citados também muitos outros músicos atuantes na 

MPIB que não serão aqui apresentados, mas possuem atividades não menos 

importantes ou representativas que as dos quatro nomes acima citados.  

 Magno Pereira (trompete e flugelhorn) é natural de Uberlândia, Minas Gerais. 

Começou os estudos musicais com seu pai, o Maestro Carlos de Alcântara, iniciando 

sua carreira dentro da orquestra deste em 1951. Tocou em grandes orquestras como a 

famosa orquestra de Enrico Simonetti e participou da Banda Bandeirantes sob a 

direção do maestro Chiquinho de Moraes. Entre as bandas que participou destacam-se 

a banda do maestro Erlon Chaves, do maestro Casé e do maestro Pocho entre outras. 

“Maguinho”, como é conhecido no meio musical, foi fundador do Grupo RC7 que 

acompanhava o cantor Roberto Carlos, com o qual viajou por 17 anos tocando em 

mais de 25 países.  
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 Maguinho participou de várias gravações importantes na época da bossa nova 

e dos shows de Tony Bennett, Julio Iglesias e Misoura Hibari. Atuou ativamente na 

noite paulistana nas casas noturnas Oásis, Farney’s, Chicote, João Sebastião Bar e 

muitas outras. Atualmente toca com sua banda “Black Tie” num trabalho que é 

constituído por músicas brasileiras como bossa nova e samba além de standards 

americanos e música latina. 

 Airto Moreira (bateria, percussão e voz) é nascido em Itaiópolis (Paraná). 

Tornou-se músico profissional aos 13 anos de idade tocando percussão, bateria e 

cantando em bailes locais. Mudou-se para São Paulo aos 16 anos de idade onde 

passou a se apresentar em casas noturnas e na televisão. Em 1965 funda o “Quarteto 

Novo” juntamente com Théo de Barros, Heraldo do Monte e Hermeto Pascoal, 

conhece a cantora Flora Purim e com ela se muda para os Estados Unidos em 1967 

onde toca com grandes nomes da música internacional e do jazz como Reggie 

Workman, J. J. Johnson, Cedar Walton, Walter Booker, Cannonball Aderley, Lee 

Morgan, Paul Desmond e Joe Zawinul. Em 1968 grava o disco “Natural Feelings” 

juntamente com Hermeto Pascoal, Sivuca, Flora Purim e Ron Carter. Depois disso, já 

nos anos 70, Airto gravou com Miles Davis, Charlie Byrd, Wayne Shorter, Dave 

Holland, Jack De Johnette e Chick Corea; devido à brilhante atuação, Miles Davis o 

convidou para integrar o grupo “Weather Report” e em seguida Chick Corea fez o 

mesmo em relação ao “Return to Forever”. Em 1974 monta sua primeira banda com 

Flora Purim (“Fingers”) e a partir de então se apresenta em diversos países. Seu 

impacto no meio musical norte americano foi tão grande que a revista especializada 

“Downbeat” criou a categoria “percussionista”, para votações e críticas dos leitores, 

que ele ganhou mais de 20 vezes desde 1973 (www.airto.com, 15/01/05). 

Nelson Ayres (piano, arranjo e regência) se inicia na música aos cinco anos de 

idade quando ganha um acordeom da mãe pianista. Aos doze ingressa no 

conservatório seguindo os passos da mãe e em 1959 foi estudar com Paul Ursbach. 

Em 1962 formou a “São Paulo Dixieland Band” e em 1968 tocou com “Os Três 

Moraes”. Depois largou a faculdade de Administração de Empresas e passou a se 

dedicar exclusivamente à música recebendo diversos prêmios pelos arranjos de jingles 

e trilhas sonoras de propagandas. 

No início da década de 70 vai para os Estados Unidos estudar na Berklee 

School of Music em Boston. Sua estadia durou dois anos e meio quando acompanhou 

Astrud Gilberto e participou de apresentações da banda de Airto Moreira. Voltando ao 
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Brasil organizou seminários de estudos para músicos profissionais no qual surgiu a 

idéia de fundar uma orquestra que funcionasse como laboratório para músicos. A 

“Banda de Nelson Ayres” tocou por oito anos na casa noturna “Opus 2000”. Em 1979 

lança seu primeiro álbum solo e no mesmo ano organiza o I Festival de Jazz de São 

Paulo.  

Nos anos 80, com a proposta de mergulhar na música brasileira e inspirado no 

“Manifesto Antropófago” de Oswald de Andrade, Nelson Ayres funda a “Banda Pau 

Brasil” com a qual gravou três discos e realizou diversas turnês pela Europa e Japão. 

Em 1985, a convite de César Camargo Mariano participou do projeto “Prisma” 

utilizando grande parafernália eletrônica, em 1992 assume a direção artística da 

“Orquestra Jazz Sinfônica”, função que ocupou por nove anos. Atualmente se 

apresenta com seu trio formado por Bob Wyatt (bateria) e Rogério Boter Maio 

(contrabaixo). Além disso, Nelson Ayres é membro da comissão julgadora do 

“Prêmio Visa” e foi apresentador do programa “Jazz & Cia” que ia ao ar pela TV 

Cultura. (www.e-jazz.com.br, 27/12/04). 

 

1.2 Alguns aspectos dos cenários 

A relação entre erudito e popular, tradição oral-aural e tradição escrita é 

central nos quatro artistas acima apresentados. Para iniciar nossa discussão 

começaremos pelas considerações de Antonio Arruda. Filho de maestro iniciou-se na 

música ainda garoto na “banda de música” que seu pai dirigia na cidade de Limoeiro 

em Pernambuco.  

 
Eu: Como foi que o senhor entrou na música, como  escolheu o 
instrumento? 
 
AA: Eu via meu pai que era diretor de banda e lá em casa tinha os 
instrumentos, tinha clarinete, trombone, piston e todos os ensaios eu 
ficava ouvindo, mas eu nunca tinha me interessado por música, depois 
de um tempo me chamaram. Eu tocava muito bem, mas de ouvido, 
comecei a ver umas coisas e tocar umas partituras de músicas de 
carnaval, eu não podia me dedicar à orquestra porque não lia, depois na 
época da guerra, quando acabou a guerra, (…) de tanto ouvir o ensaio 
da banda eu comecei a ajudar o maestro, eu peguei e comecei tocar o 
clarinete alguns trechos só que eu não tinha noção nenhuma de música, 
tocava de ouvido mesmo, quando chegava o maestro aí eu parava (…). 
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O repertório das bandas de música está relacionado com uma época em que a música 

era realizada majoritariamente ao vivo na maioria dos eventos importantes que 

ocorressem. Ao se referir ao momento de sua aprendizagem e início de sua 

profissionalização, Antonio Arruda revela a alteração que a figura do pai apresenta a 

partir do momento que, além de ser pai é também e, sobretudo, o “maestro”. Além 

disso, revela a convivência do choro com os repertórios das bandas de música e a 

importância da tradição oral-aural e da música ao vivo nesse momento de sua vida: 

 

AA: Tinha um regional na minha cidade [Limoeiro] e eu comecei a 
tocar chorinho com o pessoal da velha guarda da época, (…) então eu 
comecei a tocar choro e foi aí que eu desenvolvi. O choro é uma 
música de muita mecânica, me levavam para tocar em conjuntos de 
chorinho e eu comecei a me interessar a tocar choro mesmo e comecei 
a fazer introdução pro cantor entrar na música, eram dois violões, o 
cavaquinho e o pandeiro, então o que eles me indicavam eu fazia, 
tiveram muita paciência comigo, eu já tava bom, música lenta eu já 
tocava de cor e tal, depois fui para Campina Grande na Paraíba, lá 
comecei a tocar por dinheiro. 

 

Profissionalmente, a aprendizagem da escrita e da leitura musical se faz necessária e, 

no caso de Antonio Arruda, o choro foi o gênero determinante para suprir essa 

demanda. A profissionalização ou até mesmo a simples participação em bandas de 

música significava dignidade e uma alternativa de sobrevivência. O que irá marcar de 

forma determinante a segmentação da MPIB e a constituição de suas diversas linhas 

são as formas estratégicas de sobrevivência dos músicos: por um lado, investindo nas 

próprias bandas e demonstrando versatilidade, profissional e musical, para atuarem 

em diferentes postos de trabalho e por outro, articulando diversas tradições musicais 

de acordo com a necessidade profissional. Ao falar sobre outras atividades 

profissionais que envolviam música instrumental, Antonio Arruda cita o início de sua 

atividade musical nos circos em Campina Grande: 

 
AA: (...) chegou lá, no circo Garcia, a orquestra era formada por todos 
os instrumentos que tem hoje em dia. (…) eu comecei a viajar com o 
circo, nas cidades vizinhas, viajamos, saímos de Fortaleza e fomos 
para o Piauí, naquela época o circo era circo-teatro, qualquer cidade 
era no mínimo 60 dias que ficava. Antes de chegar em Teresina nós 
fomos para a Parnaíba cidade do Piauí, cidade grande (…), voltamos 
para Campo Maior em Teresina e de lá viemos para Mossoró, Rio 
Grande do Norte, e lá eu deixei o circo (…). Do circo só ficou eu lá, e 
fiquei um ano, de lá fui para Fortaleza trabalhar na Rádio Iracema (…). 
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Comentando sobre a década de 40 e o ambiente do pós-Segunda Guerra Mundial, o 

maestro Antonio Arruda indica a presença dos norte-americanos no nordeste a partir 

das partituras que foram deixadas em Pernambuco:  

 

AA: Eu tinha uns dez anos, nessa época eu era sapateiro, trabalhava na 
sapataria e ganhava uns trocados para poder tocar na banda. Como 
tinha pouca gente na cidade a gente segurava a banda, era sócio da 
banda, eu comecei a tocar, e quando veio o final da guerra tinha um 
monte de arranjos americanos (…) inclusive três ou quatro arranjos da 
mesma música (…). 
 
Eu: E como foi que eles trouxeram? Não foi por acaso né? 
 
AA: Não, depois da guerra, as orquestras americanas tocavam mesmo. 
 
Eu: Então eles vinham, animavam os soldados e deixavam os arranjos? 
 
AA: Deixavam arranjo, deixavam instrumentos e deixavam estantes, 
foi na época que apareceu o Tommy Dorsey. Eu queria tocar aquela 
música, mas não conseguia, era meio difícil e eu não sabia direito nem 
o nome das notas. Aí eu comecei a estudar com o maestro e ele viu que 
eu tinha jeito pra música, eu levei a sério, em um ano eu estava tocando 
na orquestra. 

 

Isso talvez nos ajude a entender a presença da música norte-americana no Brasil e na 

carreira de Antonio e a forma com que se articulam aspectos ligados ao jazz e à 

tradição oral-aural. Mas para além do “pólo popular”, a música instrumental está 

muito relacionada com a tradição erudita da música européia. No Brasil, podemos 

observar a presença de grandes nomes como representantes desta vertente, como 

Villa-Lobos e Camargo Guarnieri. O maestro Nelson Ayres tem uma boa colocação a 

respeito para iniciarmos nossa discussão: 

 

NA: Eu acho que você tem duas abordagens de fazer música. A música 
erudita se caracteriza pela existência de dois elementos completamente 
separados que é o compositor e o intérprete. O compositor escreve 
aquela música com todas aquelas notas do jeito que tem que ser, quer 
dizer, ele coloca a idéia completa no papel. Esse é o papel do 
compositor, de transmitir sua idéia o mais completa e fechadamente 
possível. Daí você tem o papel do intérprete que é pegar aquele pedaço 
de papel e tocar aquelas notas da melhor maneira possível, geralmente 
tentando ser o mais fiel possível ao que o cara escreveu. Enquanto na 
música popular o artista é um sujeito que recria uma música, em geral 
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ele não aprendeu no papel, ele aprendeu de ouvido, ou se aprendeu no 
papel é só um guia a partitura da música popular, e cada vez que ele 
toca, ele vai recriar aquilo de uma forma diferente, não existe a 
obrigatoriedade de tocar sempre do mesmo jeito, muito pelo contrário, 
o que se espera é que ele faça a sua nova versão pessoal e é isso que 
caracteriza o grande artista. Então basicamente é essa a diferença dos 
dois mundos, sendo que curiosamente, a música erudita, tal qual a 
gente conhece, é muito diferente da música tradicional, que seria a 
erudita, de outras culturas, indiana, chinesa, japonesa, etc., que também 
conta com essa perspectiva do intérprete ser ao mesmo tempo criador. 
Essa separação entre o compositor e o intérprete ocorre exclusivamente 
na música ocidental, de um pequeno pedaço da Europa, dos últimos 
300 anos, é quase uma coisa não muito natural e universal como se 
imagina, mas ao mesmo tempo algumas das grandes expressões da 
humanidade foi criada dessa forma. Agora, quando você pega a 
Mantiqueira e a Jazz Sinfônica onde você tem o arranjo, o arranjo seria 
uma forma de você chegar com a música popular mais perto dessa 
tradição erudita, então você chega no meio do caminho. Tem gente 
tocando as notas que estão escritas pelo arranjador que está sendo um 
re-criador, e ao mesmo tempo está sendo um re-compositor, e as 
pessoas estão vendo aquele arranjo, mas de repente tem o momento do 
improviso e daí volta a ser música criada na hora, espontânea, quer 
dizer você tem esses dois pólos e no meio você tem todas as variações 
possíveis.  

 

Nelson Ayres aponta na música erudita aspectos da tradição escrita, enquanto a 

música popular é vista com características da tradição oral-aural. O arranjador aparece 

como um recriador que aproxima a música popular da tradição erudita. Nesse sentido, 

torna-se relevante atentarmos para a relação da composição e da interpretação com as 

tradições escrita e oral. Os papéis do arranjador e do compositor de música erudita se 

assemelham no que diz respeito à tradição escrita, ao mesmo tempo em que se 

diferenciam no que diz respeito à tradição oral.  

 

 

 

 
 

 
Figura I.1 – Diagrama de intersecção do trabalho do músico popular como  

intermediário entre o intérprete e o compositor. 
 
 

Conforme já foi apontado na Apresentação deste trabalho, o músico popular é 

um sujeito que combina em si características do compositor e do intérprete, e por 

INTÉRPRETE 
[versão de outro] 

MÚSICO POPULAR 
[nova versão pessoal] 

COMPOSITOR 
[versão pessoal] 
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meio desta combinação produz uma “nova versão pessoal”. As idéias apresentadas 

por Ayres nos induzem a pensar na relação entre arranjo, composição e improvisação 

presentes na MPIB. Investigando essa relação, o diagrama a seguir mostra uma 

tentativa de articular a intersecção entre arranjo, composição e improvisação em 

relação à atividade da “recriação”. O diagrama deve ser relativizado pois as três 

noções possuem muitas intersecções. Em outras palavras, em todo arranjo existem 

componentes de composição e improvisação, em toda improvisação existem 

componentes de arranjo e composição, assim como, em toda composição existem 

componentes do arranjo e da improvisação. Isso não justifica a utilização do diagrama 

mas justifica a atitude de relativizá-lo no intuito de colocar em cheque justamente as 

categorias que envolvem a idéia da “recriação”. 

Nesse sentido, a relação entre os três elementos ocorre com certas 

particularidades, entre elas pode-se citar a combinação entre aspectos da música 

erudita e da música popular. Por outras palavras, o erudito  pode ser popular e vice-

versa. O músico popular assume a tarefa da produção dessa “recriação”, cujas 

características estão relacionadas com uma espécie de reconstituição, mas não 

exatamente da mesma forma que a original, porém com novas informações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2 – Diagrama da atividade de recriação do músico instrumentista que atua na MPIB  
através da intersecção  entre arranjo, composição e improvisação. 

 

Sobre a combinação entre aspectos da música erudita e da música popular 

podemos citar a Orquestra da RGE liderada por Enrico Simonetti. Antonio Arruda foi 

um dos fundadores dessa orquestra que, segundo ele, foi a última orquestra de 

excelência em que tocou. Inclusive seu nome artístico “Cangaceiro” surgiu 

Recriação 

Arranjo 

Composição Improvisação 
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exatamente em um desses sketches cômicos no qual vestiu-se como Lampião. Não é à 

toa que para Nelson Ayres “Simonetti era o rei (...)”: 

 
AA: (...) Essa orquestra era boa mesmo. 
 
AA: (...) todo mundo conhecia os músicos, chegava em uma cidade do 
interior (…) tinha gente com relação com os músicos (…) e era sempre 
10, 20 pessoas atrás da orquestra, conquistava o ambiente, era uma 
orquestra de moral (…). Tinha gente que quando via a orquestra ficava 
apavorado porque nunca tinham visto aquilo ali, uma orquestra de jazz 
com cordas e tudo. 
 
AA: A Orquestra era da RGE, era a Orquestra que sempre gravava, os 
bailes eram outra coisa, o Simonetti queria manter a Orquestra (...), e aí 
ele não sabia administrar essas coisas, as orquestras estavam 
diminuindo e ele montou uma orquestra com o dobro de pessoas, uma 
orquestra menor tem mais facilidade de vender, o Simonetti vendia a 
orquestra (…) porque o empresário tinha muita dificuldade pra vender 
(…), mas tinha serviço para todo mundo, tinha serviço mesmo. As 
rádios tinham muitas orquestras, qualquer rádio, qualquer coisa a 
orquestra estava lá, ela preenchia qualquer buraco e propaganda. 
 

Segundo Nelson Ayres “Era altíssimo o nível de competência dos integrantes dessas 

orquestras, e refletia a existência de um vasto campo de trabalho para os 

profissionais de primeira linha” (Ayres, s/d). Tais profissionais podem ser 

relacionados diretamente com a articulação entre aspectos da música erudita e da 

popular. Tais qualidades eram vitais para a inserção no mercado de trabalho da 

televisão, rádio e da própria música ao vivo.  

Importante lembrar que as orquestras vinculadas ao universo da partitura e ao 

contexto urbano só se tornaram possíveis a partir da existência e influência dos 

choromeleiros e das bandas de música. O trompetista Silvério Pontes considera muito 

importante continuar tocando o repertório das bandas de música ainda hoje e 

demonstra uma relação afetiva com tal repertório ao falar sobre o assunto, após tocar 

a música “O Boêmio” de Anacleto de Medeiros: 

 
SP: É sempre importante essa coisa de valorizar a banda de música 
porque eu acho que os músicos de sopro do Brasil inteiro passaram 
pela banda de música, acho que toda cidade que se considera uma 
cidade tem que ter uma banda de música, bom, a minha formação é de 
banda de música, a do Zé da Velha também e eu sempre procuro tocar 
alguma coisa lembrando as bandas de música, me dá muita saudade. 
(Silvério Pontes em apresentação no Bar Dinorah, 12/02/2003). 
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A experiência musical de Silvério Pontes demonstra que as bandas de música eram 

muito importantes para a sociabilidade dos estudantes de música e uma verdadeira 

escola para “músicos de sopro do Brasil inteiro”, talvez seja por isso que “dá muita 

saudade”. O bandolinista Hamilton de Holanda que inicia sua vida musical aos 6 anos 

também ressalta a importância das bandas de música em sua família e em sua 

aprendizagem: 

 

HH: Eu tenho a sorte de ter nascido numa família musical, primeira 
coisa. Desde muito pequeno, antes de fazer qualquer outra coisa, acho 
meu pai já me colocava para ouvir música. Tanto na barriga da minha 
mãe, quanto depois quando nasci. Ele gostava muito de música. Então, 
mesmo que não quisesse, pegava por osmose. Ele sempre foi muito 
vidrado, porque o pai dele também foi músico. Era maestro de banda 
do interior, numa cidade em Pernambuco chamada Moreno e teve um 
outro filho que também tocava bem um outro instrumento, que era o 
saxofone (www.gafieiras.com.br, 15/08/2003). 

 

Mesmo trazendo outros músicos para apresentar um pouco do cenário musical 

brasileiro é importante notar que a MPIB, enquanto um tipo de música bastante 

diversificada, possui aspectos que devem ser discutidos para termos uma noção mais 

ampla e detalhada de nosso objeto de pesquisa. Todos os músicos citados neste 

trabalho mostram aspectos próprios que os distinguem ao mesmo tempo em que os 

aproximam. No intuito de cercar nosso objeto através de caracterizações 

apresentamos a seguir a idéia da MPIB constituída por uma espécie de “rede” na qual 

se cruzam aspectos de popular e erudito, brasileiro e estrangeiro, tradicional e 

moderno.  

 

1.3 A “rede” da MPIB 

 Embora a diversidade presente na MPIB seja extremamente fértil para uma 

análise antropológica, tal diversidade fomentou diversas discussões e equívocos entre 

membros da comunidade musical, da mídia e da crítica. Isso pode ser observado a 

partir da análise, tanto da música realizada ao vivo quanto produzida em CDs. Mesmo 

considerando a exclusividade no trabalho com música ao vivo e sendo a produção 

fonográfica apenas um reflexo “distorcido”, ou uma “ilusão auditiva” (Seeger, 1992) 

da música ao vivo realizada pelos seus executantes, é com os discos que a grande 

maioria dos músicos constrói seus trabalhos, suas carreiras e assim se fazem 

representar. 
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 Somado ao aspecto reprodutivo dos registros sonoros, existe também e, 

sobretudo, a música realizada ao vivo. No contexto de produção da MPIB, a execução 

ao vivo é extremamente importante e considerada por seus praticantes como 

fundamental dentro da cadeia produtiva. Em outras palavras, segundo membros da 

comunidade musical da MPIB, não é possível fazer um disco se o produto da 

gravação não for amplamente experimentado e amadurecido pelos integrantes do 

conjunto. Questões técnicas, estilísticas e de entrosamento estão em jogo quando se 

fala de execução ao vivo. Os aspectos históricos e musicais levantados foram trazidos 

à tona para mostrar o quanto a relação entre produção fonográfica e produção ao vivo 

se dá de uma maneira peculiar quando tratamos de um fenômeno musical 

diversificado e em cujo bojo se encontram trabalhos muito diferenciados do ponto de 

vista estético e técnico.  

 

 
Figura I.3 – Diagrama da “rede” na qual se constitui a música popular instrumental brasileira 

considerando as intersecções entre brasileiro/estrangeiro, popular/erudito e tradicional/moderno, tanto 
nas produções de CDs quanto de música ao vivo. 

 

 A importância dada ao músico popular como protagonista da “recriação” pode 

ser entendida a partir do lugar onde se situa dentro de uma rede na qual a MPIB esta 

entrelaçada. Os vértices dessa rede se articulam entre três pólos: brasileiro e 

estrangeiro, popular e erudito, tradicional e moderno. Na realidade, a MPIB coloca em 

cheque estas categorias de maneira semelhante às propostas modernistas de Oswald 

de Andrade ([1928] 1967) em seu Manifesto Antropófago. A maneira que a MPIB 

relativiza esses três pólos acima expostos nos permite pensar a “recriação” como uma 

espécie de antropofagia onde as próprias noções são “fagocitadas”, onde interessa “os 

outros”. Por outras palavras, a MPIB nos permite questionar, tal qual o movimento 

modernista de 1922, se estas oposições realmente existem. 
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Esta rede constitui um ambiente fértil para a atuação do músico na 

constituição de sonoridades múltiplas e específicas dentro do “campo musical” da 

MPIB (Bourdieu, 1981). Tais sonoridades possuem dois vieses: por um lado 

favorecem a constituição dos motes que ajudam a erigir símbolos nacionais, por outro, 

antecipam um certo rompimento com a nascente indústria cultural voltada para as 

massas. 

 Arranjo, improvisação, interpretação e composição atuam como a base que 

articula a atividade de “recriação” do músico instrumentista na MPIB. 

Evidentemente, tal tarefa requer do instrumentista determinadas qualificações 

técnicas, tanto no manejo de seu instrumento quanto na sua relação com os outros 

músicos, outros conjuntos musicais e o mercado de trabalho, seja fonográfico ou ao 

vivo.  

A importância da música norte americana dentro do desenvolvimento da 

MPIB é atribuída pelos músicos a partir de noções técnicas como fluência, dicção, 

fraseado, escalas e padrões harmônicos, além é claro da técnica de improvisação e da 

escritura de arranjos. Por outro lado, a influência das músicas tradicionais e locais é 

importante e fundamental do ponto de vista dos padrões rítmicos, motivos temáticos, 

instrumentos utilizados e concepções estéticas. 

Embora bastante envolvida com o jazz, a MPIB (que é conhecida no exterior 

como Brazilian Jazz) não é apenas um jazz realizado fora de seu país de origem, mas 

uma outra música, específica do Brasil. Se Oswald de Andrade afirmou no “Manifesto 

Antropófago”: “Só a antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. 

Filosoficamente” (Andrade, [1928] 1967: 95), a MPIB nos permite afirmar que a 

antropofagia nos une também musicalmente. Na MPIB o Brasil encontra uma versão 

de si mesmo disposta a abarcar diversos ritmos e estilos, uma outra forma de articular 

urbano e rural, popular e erudito, brasileiro e estrangeiro, oral-aural e escrito. Se para 

o modernista “interessa o que não é meu” (Idem), para a MPIB interessa também o 

que é “nosso”. O que é estrangeiro também pode ser legitimamente brasileiro, essa é a 

lei do antropófago e a lei da MPIB. Em outras palavras, a MPIB é um tipo de música 

que apresenta uma outra forma de articular questões técnicas advindas do jazz e de 

outros gêneros com o manancial rítmico e melódico de outras fontes, como as 

brasileiras, ibéricas, africanas e indígenas (c.f. Piedade, 2004). Vejamos então como 

se constitui a MPIB a partir das vertentes que a compõem. 
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CAPÍTULO II 

Fronteiras sem Limites: 

Música Popular Instrumental Brasileira e suas Linhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Autores e “linhas”  

 A idéia central deste capítulo é apresentar a MPIB em São Paulo a partir das 

representações verbais dos instrumentistas. Ou seja, apresentar alguns de seus 

principais aspectos tendo por base as afirmações dos próprios músicos sobre o campo 

no qual atuam. Os músicos são tomados como as principais referências na 

conceituação da MPIB pois são eles os protagonistas do mercado de trabalho e são 

eles os principais agentes tanto no que diz respeito à produção ao vivo quanto à 

fonográfica. 

As diferentes modalidades de trabalhos executados e as diversas concepções 

estéticas dos músicos ajudam a conformar certas segmentações na MPIB. Tais 

rupturas nos forçam à tomada de uma postura metodológica desconfiada das relações 

entre os segmentos e suas fronteiras já que muitas vezes se relacionam com 

considerável tensão. Por isso, mais que entender a MPIB como monolítica, estável e 

consensual, é preciso buscar nas produções musicais e nas representações que as 

conceituam e avaliam, as fissuras e as noções-chave de cada um dos segmentos.  

Ana Maria Bahiana em seu artigo “Música instrumental – o caminho do 

improviso à brasileira” define a música instrumental como um termo que se refere às 

“formas musicais cunhadas na informação do jazz e à geração de seus praticantes, os 

instrumentistas dispersos com o esvaziamento da bossa-nova e o desinteresse do 

mercado e da indústria fonográfica” (Bahiana, 1980: 77). Ela divide a discussão 
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sobre esse tema durante a década de 70 em dois grandes assuntos. O primeiro sobre a 

problemática profissional do músico enquanto classe trabalhista, e o segundo sobre a 

disputa pelo público, pela indústria fonográfica e pelos meios de comunicação. A 

partir da discussão sobre a retomada da disputa entre algo que ela chama de “música 

cantada” versus “música improvisada”, ou melhor, “cantor” versus “instrumentista”, 

Bahiana apresenta uma definição demasiadamente restrita à medida que define o 

termo sem considerar seus componentes diacrônicos e confunde o leitor ao tratar 

como sinônimos os termos “música improvisada” e “música instrumental”.  

Acácio T. Piedade (1997) por sua vez, apresenta uma definição mais 

interessante à medida que busca cercar o objeto a partir de três segmentos principais: 

“linha mais brazuca: que se norteia em ritmos nacionais como baião, frevo, 

maracatu, samba, ou fazendo referência ao chorinho, e articulando o discurso 

jazzístico em diálogo com elementos expressivos destes ritmos, tendo como expoente 

máximo Hermeto Pascoal; linha mais fusion: onde predomina a mescla entre samba e 

funk, tendo suas raízes no movimento Black Rio, onde se encontra classificada a 

banda Cama-de-Gato; linha mais ecm: uma linha jazzística, mais meditativa e mais 

européia, cujos artistas se agregam em torno do selo alemão ECM, onde se colocam 

nomes como Egberto Gismonti e Naná Vasconcelos” (Piedade, 1997). No entanto, as 

definições de Bahiana e Piedade ainda são insipientes.  

Além das linhas apontadas por Piedade, (1) brazuca; (2) fusion, outras linhas 

podem ser pensadas a partir das produções e representações verbais de músicos e 

público. Esta última linha enunciada por Piedade não foi encontrada com o termo 

“ecm” na observação empírica, porém seu conteúdo foi apontado com o termo (3) 

“experimental”. Entre os termos utilizados pelos músicos encontra-se: (4) choro, (5) 

big bands, (6) gafieira, (7) bandas de música, (8) jazz, (9) cancionista e (10) 

camerística.  

Mesmo considerando que tais segmentações não podem ser tomadas como 

princípios classificatórios, utilizaremos a classificação de Acácio T. Piedade ([1997] 

2003) e algumas colocações de Ana Maria Bahiana (1980) como pontos de partida, 

discutiremos os segmentos que compõem da MPIB e buscaremos um melhor 

entendimento tanto dos próprios segmentos – tratados pelo termo nativo “linhas” – 

quanto das tensões, fissuras e continuidades presentes entre eles. 
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2.2 A MPIB enquanto uma “trança” 

Apesar da música popular instrumental brasileira representar uma tradição 

relativamente recente – datada principalmente a partir dos choromeleiros e dos grupos 

de choro do final do séc. XIX, por volta de 1870 – podemos perceber, através da 

audição do repertório de seus representantes, que é multifacetada e composta por 

diversas linhas. Os termos utilizados pelos músicos para se referirem às linhas são 

muito específicos, ao mesmo tempo em que podem adquirir diferentes sentidos 

dependendo do contexto e de quem os utiliza. Tais vertentes representam estilos e 

influências diversas que resultam em sonoridades específicas advindas de diversos 

fatores, entre eles, as diferentes concepções estéticas, técnicas de execução, 

composição e utilização de equipamentos.  

As influências de outros gêneros musicais e outros músicos, histórias de vida, 

gostos e formas de aprendizado são informações fundamentais para se entender as 

escolhas e as linhas às quais os músicos e conjuntos filiam seus trabalhos. Por isso 

foram temas incluídos nos roteiros de conversas (vide anexo 5) e são aqui pinçados no 

intuito de evidenciar determinados aspectos essenciais para uma discussão sobre as 

fronteiras [sem limites] da MPIB.  

Dado que as linhas são facilmente confundíveis e freqüentemente se misturam 

e se sobrepõem, o procedimento aqui utilizado pode ser definido da seguinte forma: à 

medida que exponho uma delas, quando necessário utilizo seus vínculos com outras 

para – através de discussões sobre concepções estéticas, musicais, dados históricos e 

contextuais – tecer os laços que as unem e evidenciar certas rupturas e tensões. A 

MPIB pode ser pensada metaforicamente como uma corda trançada, formada por 

diversas linhas, fios que vão emergindo e submergindo à medida que a percorremos. 

As linhas vão se sobrepondo na tessitura dessa corda, quando uma linha submerge 

outras retomam seu papel e dão continuidade à trança.  

A presente definição é entendida por nós como uma alternativa às abordagens 

que utilizam o conceito de “hibridismo” (Bhabha, 1994; Canclini, 2003). Segundo 

aponta Lynn Mario T. Menezes de Souza (2004), a abordagem empregada por Bhabha 

nos estudos de cultura utiliza as considerações teóricas sobre representação e 

identidade. Esta abordagem foi pensada no contexto pós-colonialista e condensada no 

termo “tradução cultural”.  

O “terceiro espaço”, entendido por Bhabha como o lócus da enunciação, é o 

espaço entre o significante e o significado, um espaço produtivo onde se torna 
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evidente o hibridismo, pois é aí que está situado o sujeito. O “terceiro espaço” não 

pode ser simplesmente transposto para a análise da MPIB, pois nos termos de Bhabha, 

ele só pode ser produtivo quando pensado no contexto pós-colonialista devido aos 

contrastes entre as culturas do colonizado e do colonizador e mediante a possibilidade 

de contato que não termine em guerra ou morte – apesar de muitas vezes assim se dar, 

como no famoso caso do Capitão Cook (Sahlins, [1985] 1999). A produção desigual e 

incompleta de significação não se dá na MPIB com vistas a uma sobrevivência frente 

a um colonizador, mas frente aos músicos da própria MPIB e de outras comunidades 

musicais. 

O conceito de hibridismo em Bhabha parte das idéias de Bakhtin (1973) sobre 

a necessidade da consideração do contexto sócio-histórico quando se quer entender o 

mecanismo da linguagem. Dessa forma, a conexão entre significante e significado é 

pensada indiretamente através da mediação feita pelos sujeitos situados socialmente. 

Para Bhabha a identidade se constrói através de um processo constituído por 

negociações e fissuras entre colonizado e colonizador; e a cultura também é entendida 

a partir de uma noção bastante semelhante: produção desigual e incompleta de 

significação de valores vista como estratégia de sobrevivência.  

Tal teoria pensa a “tradução cultural” como o processo no qual os “antigos 

símbolos precisam ser desnudados para revelar seu hibridismo” (Souza, 2004), 

portanto trata-se de uma teoria pensada em um contexto muito específico e datado. A 

suposta vantagem de trazer á tona o fato de que as culturas são construções e as 

tradições são inventadas não exime o teor simplista que acompanha as análises que 

deslocam a teoria de Bhabha de seu contexto original. 

A crítica de J. Derrida (1972) sobre o a-historicismo das idéias de Bhabha é 

ainda passível de discussão e revisão na medida em que aponta um aspecto relevante, 

a saber: já que sempre podem ser estabelecidos traços comuns mas que vivem em 

conflito, o argumento de contextualizar e historicizar a questão cultural ou lingüística 

para desuniversalizar e mostrar as origens e condições histórico-ideológicas de sua 

produção pode não necessariamente ser eficiente na tentativa de mostrar como e em 

que circunstâncias se dão mesclas de culturas. Mesmo que o discurso de Bhabha e 

seus comentadores se esforcem para demonstrar que não há uma idealização dos 

traços culturais, quando pretendem afastar a idéia de “pureza” apresentam uma 

tendência a considerar aquilo que negam pela própria definição. Nesse sentido, ao 

nosso ver, favorecem um entendimento bastante confuso do processo de contato 
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cultural e hibridização quando retirado do contexto colonialista e pós-colonialista em 

que foi pensado.  

Na MPIB não existe uma relação hierárquica entre seus segmentos ou os 

elementos que os compõem. No hibridismo, a consideração de “gêneros” ou traços 

anteriores é pensada como fonte e como elemento relativamente “não-deturpado”. O 

elemento puro que passa por um processo que o transforma fazendo com que seu 

caráter de pureza perca a qualidade de originalidade é o produto híbrido. Visto que 

isso nos leva a pensar na existência de gêneros “puros”, parece-nos bastante discutível 

uma vez que não se pode definir a genealogia ou o grau de originalidade de um 

elemento cultural já que ele sempre é produto de um processo anterior. 

Nesse sentido, a utilização da noção de trança para pensar a MPIB pode ser 

justificada pois não se trata de um fenômeno que pretende subverter a autoridade e as 

certezas aparentes de um discurso hegemônico (entre colonos e colonizados, 

dominantes e dominados, colônia e metrópole) no sentido de produzir um discurso 

híbrido e libertário, mas buscar a lógica da produção do fenômeno que possa explicá-

lo dentro de sua própria lógica interna e para além dele, uma vez que se encontra 

historicamente localizado em uma determinada sociedade e em relação com outros 

fenômenos da mesma e de outras sociedades. 

 A idéia da trança nos parece mais interessante e adequada, pois por um lado, 

gêneros ou elementos de culturas musicais emergem de acordo com situações e 

contextos sociais propícios, por outro lado, submergem quando tais situações e 

contextos não possibilitam sua existência, no entanto possibilitam a existência de 

outros elementos relevantes para a situação em que se encontram. Submergir ou 

emergir não depende do maior ou menor “grau de pureza”, da “precedência histórica” 

ou até mesmo de supostas hierarquias, mas depende das concepções estéticas (dos 

músicos e de outros agentes) envolvidas no momento da realização (seja composição, 

execução, improvisação ou interpretação na gravação ou ao vivo) e das técnicas que 

seus agentes dispunham no momento da produção.  

Este capítulo foi pensado ao redor de alguns eixos temáticos que se desdobram 

ao longo das várias linhas da MPIB. Do ponto de vista do conteúdo musical, 

improvisação e arranjo são os dois eixos principais. O primeiro se alinha à tradição 

oral-aural e o segundo à tradição escrita articulando também a composição e 

interpretação, que serão termos discutidos enquanto complementares em relação às 

improvisação e arranjo dentro das linhas. Os eixos aqui apontados são tomados como 
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conceitos-chave para entender a tessitura dessa trança e a conformação da MPIB 

enquanto fomentadora de um mercado de trabalho específico. 

 

 

 
Figura II.1 – Diagrama da Performance Musical na Música Popular Instrumental Brasileira  

a partir das tradições oral e escrita. 
 

Apesar de algumas dessas segmentações, vez por outra, também serem 

indicadas e reconhecidas por gêneros musicais, (com características específicas e 

repertório considerável, como o choro, por exemplo), serão aqui apontadas enquanto 

linhas na medida em que surgem como tais nas representações e também na 

observação empírica. Isso nos leva à questão do porque determinados gêneros 

musicais serem apontados como linhas e outros não, como por exemplo, o frevo que 

também é um gênero típico de música instrumental, no entanto, aparece muito pouco 

nas representações verbais dos músicos. 1  

A partir de tais representações salientamos alguns elementos que caracterizam 

as linhas, bem como aspectos musicais relacionados a cada uma delas ou que 

possibilitam “diálogo” entre sonoridades diferentes. Para tal, percorremos um 

caminho sinuoso, como sugere o traçado costurado das componentes de uma trança, 

alternando elementos estéticos e de produção que caracterizam as linhas e elementos 

propriamente musicais ligados à lógica interna da música. A justificativa dessa 

escolha, um tanto perigosa e complicada, é o fato de não ser possível falar de 

sonoridades sem falar em termos musicais e de não ser possível falar em termos 

musicais sem falar das concepções, ethos e contextos em que tais músicas são 

apresentadas ao público.  

                                                 
1 O exemplo mais explícito coletado em campo é a música “Come e Dorme” do grupo Mandu Sarará de 
evidente inspiração no frevo, última faixa do CD “Mandu Sarará” e registrado na apresentação 
realizada no dia 04/06/03 no Projeto “Jazz à Brasileira” do SESC-Consolação e 06/07/03 no do Projeto 
“Prata da Casa” do SESC-Pompéia. 

EXECUÇÃO 

Composição 
Arranjo 

 Interpretação 
Improvisação 

ORAL ESCRITO 
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O instrumentista que lida com a MPIB, mesmo inserido num segmento cujas 

vendas são modestas quando comparadas às dos grandes cantores populares, atua 

condicionado pelo mercado de trabalho, por suas escolhas musicais e pelas exigências 

de produção e circulação da música. É sob tais condições que surgem as sonoridades 

que caracterizam paisagens sonoras específicas na conformação das linhas internas e 

da própria MPIB. 

É preciso entender a relação entre a música de cunho popular de tradição oral 

e aquela de tradição escrita para discutir a relação entre as linhas que compõem a 

trança. Para tanto é preciso retomar as questões sobre improviso e interpretação a 

partir da noção de arranjo, o “mediador entre o popular e o erudito” (Ayres, s/d). 

 

2.3 Entre dois “mundos”: o arranjo 

Segundo o maestro Nelson Ayres, o arranjo seria um intermediário entre a 

música popular e a erudita, conforme apresentado anteriormente. Nesse sentido é 

interessante tomá-lo como um ponto de análise para pensarmos suas peculiaridades e 

a maneira que articulam improvisação e interpretação. A articulação entre esses dois 

momentos será pensada como um pêndulo que possibilita ao arranjador equalizar a 

obra de maneira a apresentar ao ouvinte a sua criação de uma forma objetiva e bem 

acabada, e possibilita ao etnógrafo entrever as disjunções entre dois mundos que 

agora se apresentam como um. Nesse sentido, vale a pena tratarmos de algumas das 

peculiaridades dos arranjos, pois são aspectos interessantes para pensarmos no círculo 

de relações que envolvem não só as esferas do erudito e do popular mas também o 

compositor, o intérprete e o improvisador. 

 

 
 
 

Figura II. 2 – Diagrama de intersecção do trabalho do arranjador como intermediário  
entre o músico popular e o músico erudito. 

 
A figura acima poderia ser pensada em um formato circular na medida em que 

o músico popular pode também ser erudito e vice-versa dependendo do referencial. 

Além disso, o popular de uma época pode ser o erudito de outra. A figura expõe, 

portanto, não só a posição intermediária ocupada pelo arranjador, mas também a 

contradição que encontramos quando nos referimos a termos já com tantas camadas 

de significados sedimentadas pelo tempo. O interessante no depoimento de Ayres é o 

MÚSICO 
POPULAR 

ARRANJADOR MÚSICO 
ERUDITO 
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fato de que a intersecção que o arranjador realiza não é tanto entre “músico popular” e 

“músico erudito”, mas a intersecção entre dois mundos que por convenção e de forma 

arbitrária foram tratados historicamente como apartados. 

O livro “The Contemporary Arranger” ([1974] 1994) de Don Sebesky, 

apontado pelos informantes como um dos principais livros sobre arranjo, indica 

quatro princípios utilizados na escrita: balanço, economia, variedade e foco. Tais 

princípios se relacionam a questões mais gerais e são pensados pelo autor a partir de 

uma noção [discutível] de equilíbrio entre a forma e o conteúdo. A improvisação é 

utilizada complementando esse quadro de orientações. 

O balanço timbrístico, entendido como a distribuição apropriada das notas de 

forma a se alcançar o melhor som possível a partir de uma dada combinação de 

instrumentos, nada mais é que uma equalização dos graves, médios e agudos, efetuada 

pelo próprio arranjador. Já o balanço formal pode ser definido a partir da coordenação 

de três elementos básicos: melodia, instrumentação e tempo de duração da peça. No 

que se refere à melodia, é aconselhado ao arranjador que restrinja seu material 

melódico a apenas algumas idéias e novos materiais só devem ser inseridos a partir de 

variações a melodias já existentes. Obviamente essas instruções estão ligadas também 

ao princípio da economia. Com relação à instrumentação, ou seja, à distribuição dos 

sons instrumentais, o arranjador deve aprender a distribuí-los de forma sensata e 

coerente para alcançar a máxima efetividade do conjunto. O conceito de economia é 

entendido a partir da idéia de que se deve omitir da partitura qualquer idéia que não 

seja absolutamente necessária já que toda nota em um arranjo deve ser escrita por uma 

razão, ou seja, sua ausência deve fazer diferença no arranjo como um todo. (cf. 

Sebesky, [1974] 1994).  

A variedade é o terceiro fator. A variedade timbrística ou “tone color” se 

relaciona com a manutenção do interesse do ouvinte através da utilização de 

constantes mudanças nas combinações instrumentais enquanto a variedade harmônica 

está relacionada com a tentativa de não harmonizar exatamente da mesma maneira 

uma mesma melodia. 

Já o último fator utilizado na escritura de um arranjo, o foco, é indicado pelo 

autor como o mais importante de todos. “Em qualquer ponto dado em um arranjo, há 

um elemento que é, temporariamente pelo menos, mais importante que qualquer 

outro, ele se torna o centro do foco. Ele pode ser um solista vocal ou instrumental, 
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uma seção do conjunto (saxofones, trombones, cordas) ou o próprio conjunto inteiro” 

(Tradução minha. Sebesky, Idem: 4).2 

Apesar da capacidade do ouvido humano integrar e hierarquizar elementos 

aurais separados e com importâncias distintas, o foco é colocado como importante 

pois existem limites para tal capacidade. Segundo o autor, a perda do foco em um 

momento determinado do arranjo levaria o ouvinte à confusão e à conseqüente perda 

de interesse pela música, sendo assim, o trabalho do arranjador seria então garantir o 

direcionamento da audição ao elemento primário, ou seja, o foco.  

 

Tabela II.1 – Resumo dos quatro preceitos básicos utilizados na escritura 
de arranjos segundo Don Sebesky [1974] (1994). 

 
Timbre Equalização, distribuição das 

notas entre graves, médios e 
agudos. 

1)BALANÇO 

Forma Melodia, instrumentação e 
duração da peça. 

2) ECONOMIA Omissão da partitura de notas desnecessárias 
Timbre Tone Color: manutenção do 

interesse do ouvinte. 
3) VARIEDADE 

Harmonia Não harmonizar da mesma 
forma uma mesma melodia 

4) FOCO Melodia principal: garantir o direcionamento da audição ao 
elemento primário. 

 

Esses quatro fatores acima expostos foram trazidos à discussão no intuito de 

demonstrar algumas lógicas presentes na escritura dos arranjos, ao mesmo tempo em 

que mostram o quanto a maneira de arranjar utilizada pelas big bands brasileiras está 

relacionada com a música ocidental de tradição escrita, notadamente a norte 

americana. Por outro lado, vemos uma característica nos arranjadores brasileiros que é 

justamente a intenção em subverter esses preceitos. Isso pode ser observado em 

muitos casos. Um em especial é o trabalho de arranjador de Zerró Santos.  

 
ZS: A minha Big Band é o seguinte, eu comecei a escrever para 
quarteto, depois o grupo foi crescendo e resolvi montar uma big band, 
que loucura, sem informação, então as pessoas falam que além da 
sonoridade que é muito peculiar ela tem uma particularidade, (...) botei 
uma tuba, que geralmente as big bands usam 3 trombones ou 4 
trombones, eu não, eu comecei com dois trombones tenores, dois 
baixos e a tuba, uma baixaria legal, botei 3 trompas, antes eram 4 

                                                 
2 “At any given point in an arrangement, there is an element which is, the temporarily at least, more 
important than any other; it becomes the center of focus. It may be a vocal or instrumental soloist, a 
section of the ensemble (saxes, trombones, strings) or the whole ensemble itself” (Sebesky, 1994: 4). 
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trompas e 5 trompetes, então tem uma peculiaridade, (...) deixei 1 
soprano, 2 altos, 2 tenores e 1 barítono, são 6 saxofones, então já 
começou a ter  a sua originalidade, 2 trombones tenores, 2 baixos e 
tuba, e hoje resumiu em duas trompas, agora definitivamente vai ficar 
com essa formação, a big band está indo para 14 anos já, e eu estou 
mais ou menos há 4 anos com essa formação em 22 agora e um 
pianista. 
 
Eu: Como funciona quando você escreve, quem é solista, quem faz a 
voz mais aguda etc. 
 
ZS: Boa pergunta, eu nunca estudei, sou autodidata, quando eu estudo 
tenho preguiça de continuar, então eu faço o que vem na minha cabeça 
(...). Quando eu comecei a ficar com habilidade na escritura, em tudo 
quanto era lugar eu ficava escrevendo, era compulsão, (...) eu pego 
células e escrevo por naipes, eu não tenho nenhuma escola, até hoje eu 
uso essas células eu faço umas polirritmias, porque existe uma regra, 
mas eu não uso, eu escrevo o que me dá vontade, então talvez seja isso 
que dê esse som original (…). 
 
Eu: Essa pergunta é porque eu já conversei com pessoas que falam de 
certas regras de divisão de funções, por exemplo, enquanto o primeiro 
trompete fica mais preocupado com as notas mais agudas o segundo 
fica mais preocupado com a improvisação. 
 
ZS: Foi muito bom você colocar isso. No Rio eu fiz naturalmente uma 
subversão desses valores, o trombone que é o instrumento mais grave 
eu botei fazendo a nota mais aguda então eu inverti totalmente, e o 
trompetista tocou a nota grave e ficou muito louco. 

 

Esse tipo de procedimento é relativamente comum aos arranjadores brasileiros. Na 

medida em que apresentam idéias que fogem dos preceitos, ao mesmo tempo, 

demonstram também certo domínio dos mesmos. A subversão desses valores 

apontada por Zerró Santos é característica de diversos arranjadores que para enunciar 

suas idéias [a partir de materiais coletados muitas vezes nas tradições musicais não 

escritas] são quase obrigados a “reinventar” uma maneira de escrever. A formação 

diferenciada daquela utilizada pelas big bands americanas e a utilização não usual do 

trombone e do trompete são apenas alguns exemplos de como os preceitos vão sendo 

reorientados na busca pelo som desejado. No caso de arranjadores como Moacir 

Santos, por exemplo, este tipo de procedimento o fez um dos arranjadores brasileiros 

mais originais e de considerável sucesso no exterior.  

 Antonio Arruda também foi um arranjador que aprendeu a escrever pela 

necessidade. Muitos de seus arranjos trazem idéias compostas para complementar ou 
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fazer contraponto às melodias principais, em outros casos os solos são colocados não 

como improvisos mas como melodias escritas. Como podemos ouvir em diversas 

gravações recuperadas de seu acervo particular é comum em seus arranjos o músico 

improvisar e/ou tocar o solo especialmente escrito para determinada música. Tanto 

Antonio Arruda quanto Zerró Santos são arranjadores autodidatas que aprenderam a 

escrever na prática e apresentam uma maneira muito peculiar e interessante pelas 

características estilísticas, apesar de não terem estudado academicamente. 

 
ZS: (...) nunca estudei, eu aprendi nos livros e na prática, jamais na 
minha vida eu vou me comparar a esses arranjadores fantásticos que 
tem um som maravilhoso e tem um lance acadêmico porque tem uma 
regra para fazer, tem que ter uma regra e eu não sei dessa regra, e hoje 
em dia eu gostaria sim de saber, mas não como eu era tão fissurado, eu 
faço o que me vem na cabeça. 
 
Eu: Mas por outro lado você descobriu um caminho seu? 
 
ZS: Sem dúvida, mas eu não aconselho não, tem que pegar os 
rudimentos, estudar e tal, agora eu não descarto esses estudos, minha 
coisa é com a prática, eu faço meus arranjos, minhas composições e é 
isso. (…) Por exemplo, eu adoro o Villa Lobos e ele escreveu uma 
peça para a Rádio Difusora de Paris e não existia uma nota na viola e 
os músicos começaram a rir dele e ele falou não ria não, ele pegou a 
naipe de violas e desafinou um tom e meio e mandou os músicos 
estudarem, eles ficaram loucos. Porque ele dizia: vai soar o que eu 
quero. Eu achei interessante isso. 

 

Quando o músico diz “vai soar o que eu quero” ou “eu faço o que me vem na 

cabeça” ele apresenta uma relação muito particular com sua obra. Apesar da 

representação gráfica (portanto escrita) do som imaginado pelo músico muitas vezes 

extrapolar os quatro preceitos de Sebesky acima expostos, não significa a ausência de 

balanço, economia, variedade e foco, porém encontraremos tais princípios manejados 

de uma maneira diferenciada e muitas vezes com sobre ou sub valorização de alguns 

deles. Esse tipo de procedimento na escritura dos arranjos também pode ser 

encontrado em outras atividades dos músicos instrumentistas, não só em referência ao 

arranjo, mas também ao improviso, pois também se trata de uma atividade que 

apresenta algumas questões semelhantes. 
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Tabela II.2 – Aspectos relevantes em cada uma das três áreas em relação à  
tradição oral e tradição escrita. 

 
MÚSICA POPULAR 
[Tradição Oral-Aural] 

MÚSICA POPULAR INSTRUMENTAL 
BRASILEIRA  

[Tradição Oral-Aural e Escrita] 

MÚSICA ERUDITA 
[Tradição Escrita] 

Improvisação Improvisação Composição Composição 
Interpretação Interpretação Arranjo Arranjo 

 

Arranjo e improviso são fundamentais para entender a MPIB na medida em 

que expõem aspectos que colocam em diálogo composição e interpretação, tradição 

oral e escrita, criação e recriação. No que tange o improviso, outras questões se 

colocam para o músico na medida em que se trata de uma atividade que se dá 

literalmente no curso da performance musical, e justamente por isso requer técnicas 

específicas para o seu bom desempenho. A relação de tensão estabelecida pelos 

músicos arranjadores através da ruptura de determinados preceitos da escritura de 

arranjos, expõe uma outra tensão não somente didática ou puramente musical mas 

também cultural. Por se tratar de rupturas alternativas que seguem a necessidade do 

arranjador fazer soar aquilo que imaginam, possibilitam vislumbrar a crítica na 

medida em que esta se expõe na face mais evidente da obra e que é o resultado 

acústico desta “desobediência”. 

 

2.4 Risco e surpresa 

Como já foi apontado por Nelson Ayres, a música erudita seria portadora de 

aspectos da tradição escrita, enquanto a música popular seria portadora de 

características da tradição oral-aural. O músico popular “recria” porque combinando 

características do compositor e do intérprete produz de uma “nova versão pessoal”. 

Uma versão que possui uma espécie de “assinatura” individual do músico que a 

executou. O arranjador aparece como o elemento que aproxima a música popular da 

tradição erudita e vice-versa. Os papéis do arranjador e do compositor de música 

erudita se assemelham no que diz respeito à tradição escrita, ao mesmo tempo em que 

se diferenciam no que diz respeito à tradição oral. Os momentos de improvisação que 

surgem nos arranjos são como “janelas” ou “espaços” para se tocar o que não está 

escrito na partitura, são momentos que aproximam o erudito do popular. 

 
NA: Então vamos voltar um pouco, Liszt era o grande popstar da 
época dele, e o que era um concerto dele? Ele chegava lá, tocava as 
peças dos amigos dele, Chopin, fazia um concerto de música erudita, 
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mas para terminar o concerto ele virava para a platéia e pedia para 
alguém dar um tema. Alguém cantava uma frase, ele sentava no piano 
e saia fazendo variações, ou seja, fazia uma grande improvisação sobre 
esse tema que alguém assobiou para ele. Nessa época, uma das 
medidas da qualidade do músico era a capacidade de improvisação, a 
capacidade dele como criador. Ou seja, quando a música erudita 
nasceu e dominava, essa separação que eu te falei antes do compositor 
e do intérprete não existia, ou era relativa, mas também as pessoas 
sabiam apreciar o dom do improvisador como Liszt, Paganini era um 
grande improvisador, o Mendelson. Existe uma carta do filho do Bach 
falando que ele era um bom compositor, mas no [que] ele era bom 
mesmo era improvisando (...). Então eu acho que essa faceta do músico 
que improvisa é indissociável do “fazer música” tanto que Stravinsky 
considera a composição como sendo uma improvisação seletiva, você 
começa a improvisar e seleciona o que interessa. É engraçado pensar 
assim porque na medida que você vai improvisando você vai 
escrevendo o que você gosta e mudando, então faz parte da natureza do 
músico, como faz parte da natureza de qualquer ser humano, você 
criar. Então na música popular e na música brasileira instrumental 
particularmente, se o músico tivesse que ficar tocando a melodia que o 
outro compositor fez não teria a menor graça, a improvisação é a hora 
do músico mostrar sua criatividade, sua personalidade, a preparação do 
músico instrumental popular é um pouco nesse caminho. Quer dizer 
não tem, você falou muito bem. Nesse negócio da improvisação a 
palavra tem uma conotação um pouco negativa que no caso de música 
não faz sentido, fica um negócio que as pessoas estudam e passam a 
vida para se aprimorar, para criar um estilo diferente de todo mundo 
(...). 

 

Quando Nelson Ayres afirma que a faceta do músico que improvisa é indissociável do 

“fazer música” citando a “improvisação seletiva” de Stravinsky ele também indica a 

existência de um contínuo entre improvisação, interpretação e composição, tanto que 

a divisão entre o compositor e o intérprete “era relativa”. Quando afirma que a 

“improvisação é a hora do músico mostrar sua criatividade, sua personalidade (...)” 

aponta também que devemos atentar para a atividade da improvisação como outro 

ponto [juntamente com o arranjo] importante para entender a atuação dos músicos no 

interior das linhas que compõem a MPIB. Podemos perceber também que a relação 

entre a música popular e a música erudita possui uma historicidade peculiar, é datada 

e justamente por isso tal divisão deve ser entendida criticamente já que sugere um 

momento pretérito questionável cuja divisão não existia.  

 A nova versão e a exposição de sua criatividade e personalidade apresenta um 

aspecto contraditório: de um lado temos a personalidade que é expressa através de 

uma versão individual e única, de outro temos a atuação do personagem que o músico 
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representa no momento da execução. No primeiro caso temos a pessoa do músico 

(apontando para aspectos particulares e individuais) e no segundo temos a expressão 

da pessoa do músico no momento de sua atuação (apontando para aspectos comuns e 

coletivos). Ambos os conceitos expressam noções dos próprios músicos e evidenciam 

características distintas mesmo que complementares.  

Obviamente que ao falarmos das big bands é necessário pensarmos também na 

linha da MPIB de influências camerísticas. A big band de E. Simonetti pode ser 

tomada como um exemplo das relações entre essas duas linhas na medida em que sua 

atuação (bailes, programas de auditório e gravações) e sua sonoridade (três formações 

diferentes, formação do tipo ‘jazz sinfônica’, ou seja, com os naipes de metais e 

cordas, tocando temas brasileiros e americanos em seu repertório) surgem como um 

material  paradigmático, uma espécie de parâmetro para outras big bands posteriores.  

A partir da relação da música camerística popular com as big bands podemos 

entender a relação entre a improvisação e a interpretação tomando outro exemplo. O 

pianista Arthur Moreira Lima no texto de encarte do disco “ConSertão” (1982) 

[gravado juntamente com Elomar Figueira Mello, Paulo Moura e Heraldo do Monte] 

escreve sobre a improvisação da seguinte maneira: “A liberdade de improvisação, se 

empregada com discernimento, consolida a forma musical, ao invés de dilacerá-la. 

Esse problema arquitetural, a manutenção da forma na música com espaços para 

improvisos, tão temido ao começarmos os ensaios, foi se resolvendo sozinho, à 

medida que cada um de nós foi se acostumando à linguagem sonora dos 

companheiros, sentindo-se enriquecido pelas idéias dos outros, adicionando a seu 

próprio idioma as riquezas dialetais dos parceiros”. O processo de enriquecimento 

proporcionado pela atividade da improvisação é fundamental principalmente para o 

músico que se envolve com tradições musicais diferenciadas. A consolidação de uma 

forma musical através da improvisação representa certamente o domínio de novas 

técnicas com as quais o músico enriquece sua prática e amplia sua linguagem musical. 

Seja pela relação entre a interpretação e a improvisação, seja pela relação entre 

a música brasileira e a música norte americana é possível identificar nas big bands e 

na música instrumental de influência camerística uma região fronteiriça entre o que se 

chama erudito e o popular. Quando ouvimos afirmações que tendem a mostrar que no 

Brasil não existem fronteiras entre erudito e popular, devemos entendê-las com 

bastante cautela pois não significa que não existem tais campos de produção musical 

no Brasil, mas que existem muitas produções que borram as divisões mais evidentes 
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porque rompem tais parâmetros na medida em que se colocam justamente na região 

de fronteira. Em linhas gerais podemos visualizar a seguinte abstração em relação à 

atividade de compor, arranjar e interpretar: enquanto na música erudita o intérprete 

difere do arranjador e do compositor, na música popular quem difere do arranjador e 

do intérprete é o compositor, e na MBI coincidem as três atividades.  

 

Tabela II. 3 – Aspectos de diferenciações e igualdades nas atividades de composição, arranjo e 
interpretação em relação a música erudita (ME), música popular instrumental brasileira (MPIB) e 

música popular (MP). 
 

M E compositor = arranjador ≠ intérprete 

M P I B compositor = arranjador = intérprete 

M P compositor ≠ arranjador = intérprete 

 

Um outro exemplo pode ser retirado da relação entre os gêneros musicais do 

Brasil e de outros países. O saxofonista e clarinetista Paulo Moura ao comentar o 

último disco gravado pelo compositor, arranjador e também clarinetista K-Ximbinho 

enfatiza justamente a relação da MPIB com o jazz: “Sua atuação no jazz do Brasil é 

marcada pela criação de formações camerísticas, orquestrando para instrumentos 

até então pouco utilizados nas pequenas formações. A trompa, o violoncelo e o oboé 

se integraram então à cozinha jazzística tradicional. Paralela à sua carreira de 

compositor e arranjador de jazz, K-Ximbinho revelou-se um dos mais importantes 

compositores de choro de todos os tempos. (...) K-Ximbinho é um exemplo de músico 

que, vivendo numa época de grande massificação através do rádio e da TV, 

conseguiu manter e desenvolver sua espontaneidade cultivando um gênero que 

corresponde à sensibilidade musical de toda uma nação” (Encarte do CD “K-

Ximbinho: Saudades de um clarinete” gravado em 1981 e relançado em 2003 pela 

coleção “Memória Eldorado”). Semelhante a outros músicos da MPIB, K-Ximbinho é 

um compositor interessante na medida em que seus trabalhos transitam entre a música 

de câmara e o jazz, entre a formação regional e a big band, entre o erudito e o popular.  

Pouco antes de morrer, em abril de 1980 K-Ximbinho foi perguntado sobre a 

duração das composições durante as primeiras décadas do séc. XX, que precisavam se 

adaptar à duração máxima de três ou quatro minutos e hoje em dia podem se estender 

muito mais, K-Ximbinho afirma que “aproveitaria bem as duas partes com uma 

modulação para que ele [o choro] ficasse mais, se estendesse mais a fim de completar 

o tempo, ou o improviso... improviso que é muito necessário, e no chorinho é lindo, e 
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que antigamente não havia e hoje está aos poucos surgindo com vários chorões. Não 

é questão de apelar, mas beneficiar a composição em geral” (Idem). Mesmo 

apontando a inexistência do improviso no choro que se tocava na década de 30 e 40 

na região do Rio Grande do Norte (terra natal do compositor), K-Ximbinho indica não 

só a utilização de apenas duas partes no choro mas a incorporação do improviso no 

choro não como uma apelação mas uma maneira de “beneficiar a composição”, ou 

seja, do ponto de vista de K-Ximbinho essa incorporação certamente ganha um 

sentido positivo. 

 

Tabela II. 4 – Aspectos referentes à atividade de improvisação e arranjo  
seguindo lógicas individuais e coletivas. 

 
IMPROVISAÇÃO ARRANJO 

Individual Coletivo 

Coragem, maestria, responsabilidade Base comum, harmonia, tonalidade 

 

Diversos músicos falaram em entrevista sobre a “coragem” para se lançar em 

um solo. Segundo os interlocutores, o músico não pode, nem por um instante, duvidar 

da possibilidade do êxito de seu solo, ou duvidar da sua capacidade técnica para tal. 

Se isso acontece, certamente fica comprometida sua confiança, sua concentração e, de 

alguma forma, a qualidade de seu solo. Mesmo que o solo seja criado e/ou pensado 

anteriormente, ou seja, composto (e até mesmo escrito), em geral os músicos indicam 

uma necessidade de concentração e coragem.  

Hermeto Pascoal, ao ser perguntado como achava que as pessoas reagiam ao 

seu jeito de tocar e fazer as coisas, responde: “(...) Para improvisar você tem que ter 

confiança em si. É como quando você vai entrevistar alguém. (...) Na hora do 

improviso, depende da concepção de cada um. (...) Quando você senta para 

improvisar com outra pessoa, não é nada mais nada menos do que isso que eu estou 

fazendo com você. Você está me perguntando o que vem na sua cabeça. A 

improvisação é assim. Quem não pode não se sacode” (Pascoal apud Garcia e 

Almeida, 2003: 38). Em outro momento da entrevista falando sobre seu processo de 

composição o multi-instrumentista alagoano afirma ser imprescindível ter confiança e 

capacidade de surpreender seu ouvinte. “Eu gosto daquela coisa do suspense, 

daquela coisa do impacto, gosto de assustar. Se eu assustar alguém é porque já me 



 44 

assustei antes. Se digo para você que vou fazer uma surpresa para você, eu não posso 

ter medo, eu tenho que fazer” (Idem: 36)  

 A surpresa e o risco são categorias recorrentes entre os informantes. Celso 

Marques, saxofonista e flautista do grupo “Aquilo Del Nisso” se refere a esse tema de 

uma forma muito interessante. Falando sobre o desafio de fazer um improviso e os 

riscos inerentes a ele, perguntei o seguinte: 

 
Eu: Só para concluir, quando você sai para esse improviso, o grande 
desafio no fundo é saber voltar? 

 
CM: De certa forma sim, a gente tem que voltar ou digamos encontrar 
o ponto que seria, porque sei lá onde você vai chegar, você vai chegar 
lá na frente e resolver, e esse é o grande desafio mesmo, que a gente 
fala assim de uma forma tranqüila, mas é uma coisa bem complexa de 
você conseguir fazer. (...) é a coisa de se arriscar e propor coisas novas, 
é o tal do desafio mesmo. Você como guitarrista, às vezes você vai 
numa região que você sabe que é complicado mas é ali que você vai, 
ou então ao contrário, você experimenta, e é assim que esses caras 
fazem, e às vezes você vê mesmo uma falha, mas uma falha que faz 
parte da história. Pode surgir uma outra atitude, eu acho que esse 
desafio, essa forma de você correr um risco, é a brincadeira. (...) E eu 
digo você pode tudo, mas você precisa saber colocar, o grande lance é 
esse e eu acho que à medida que você vai se familiarizando com a 
coisa, você vai se arriscando por outros caminhos (…). Uma coisa 
muito importante é você não ter aqueles padrões, que são básicos para 
você tocar bem, que é você não ter medo de sair fora dessas coisas, ou 
seja, não ter medo de desafinar, não ter medo de sujar a nota, usar 
essas coisas como recurso, você demonstra outras coisas deixando isso 
acontecer, claro, não usar isso como uma forma de você esconder uma 
limitação sua, uma coisa que ainda não está firme, você tem sempre 
que querer dominar o instrumento (...). 

 

Partir para um improviso constitui um risco, um desafio que Celso associa à 

brincadeira, e saber resolver as frases musicais nos momentos certos é apontado como 

algo “bem complexo”. Isso porque não basta utilizar os preceitos “básicos para você 

tocar bem”, é preciso “saber colocar” as idéias para “propor coisas novas”, é preciso 

aprender com o erro e saber incorporá-lo na improvisação, utilizando-o a favor da 

criação. O erro é sempre lembrado pelos entrevistados como algo muito relativo 

porque abre perspectivas de novas idéias e a partir deles “pode surgir uma outra 

atitude”. Esta nova atitude que incorpora o erro, por um lado acaba incentivando o 

instrumentista a se arriscar mais e por outro cria o impacto, o susto e o suspense. É 

por isso que ao final de um dos shows de lançamento do primeiro disco do grupo 
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“Umdoistrio” no projeto “Prata da Casa” do SESC - Pompéia, em 02 de abril de 2003, 

Michel Leme guitarrista do grupo oferece o Cd dizendo: 

 
ML: (...) se vocês curtiram, comprem porque os solos são diferentes no 
disco (risos), e então muito obrigado, de coração, por vocês terem 
vindo e tornado esta noite mais agradável pra gente. 

 

A improvisação é um aspecto que está presente em praticamente todas as linhas na 

MPIB, de maneiras diferentes. Em cada linha a utilização da improvisação pode se 

dar de forma específica, todavia sem nenhum tipo de exclusividade. André Francis 

(1987) nas conclusões de seu livro dedicado ao jazz faz uma digressão sobre alguns 

dos termos mais utilizados no jargão jazzístico como “blues”, “arranjo”, “orquestras”, 

“swing”, “sonoridade”, “canção” e “improvisação”. Neste último termo Francis 

apresenta a seguinte definição: “improvisar é deixar vagar a imaginação criadora 

para inventar frases musicais capazes de exprimir um estilo e uma personalidade”. 

Embora Francis apresente um trabalho bastante interessante sobre o jazz, suas 

definições são vagas e imprecisas. Do ponto de vista musical, pode-se dizer que sua 

definição não possui os elementos necessários para a definição da atividade do 

improvisador. 

Ele expõe três tipos de improvisações: 1) “improvisação sem tema e sem 

acompanhamento”; 2) “improvisação coletiva em que vários solistas misturam suas 

vozes numa polifonia”; e 3) “solos acompanhados” (Francis, 1987: 275). Enunciada 

como predominante esta terceira categoria ainda traz a distinção entre paráfrase e 

variação livre. A classificação de Francis ainda carece de mais detalhes, pois a 

paráfrase e a variação livre podem estar presentes também nas improvisações 

coletivas e sem tema. Mas o interessante é que Francis indica dois eixos de análise 

para a improvisação. Um aponta para o papel do instrumento solista em relação aos 

outros instrumentos (acompanhantes) e ao conjunto, e o outro aponta para 

procedimentos musicais propriamente ditos. Ao apontar a paródia 3 e a paráfrase 4 

                                                 
3 Paródia. Termo que designa uma técnica de polifonia renascentista, associada basicamente à missa, 
envolvendo o uso de materiais de composições preexistentes. O aspecto essencial é que a matéria 
prima, não apenas uma linha isolada, é absorvida na nova peça, criando uma fusão de elementos 
antigos e novos. Um exemplo de missa em parodia e a ‘Missa Assumpta est Maria’, de Palestrina, 
baseada num moteto dele próprio. (Moteto. [resumido] Deriva do francês mot, “palavra”. Uma das 
formas mais importantes da música polifônica, de 1250 até 1750. Originou-se no séc. XIII da prática de 
Pérotin e seus contemporâneos em Notre Dame de Paris, que consistia em acrescentar palavras à voz 
ou vozes superiores com um tenor em cantochão). O termo também é usado para obras como as missas 
curtas de Bach, que reutilizam material mais antigo, mas que seriam mais bem descritas como 
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Francis nos leva ao cerne da questão porque são justamente os procedimentos 

musicais que marcam não só a história da improvisação na música popular, mas 

também litúrgica e erudita, seja pelo uso de materiais pré-existentes na citação ou na 

fusão de elementos novos e antigos, seja por composições humorísticas que 

ridicularizam compositores, períodos ou estilos. A paráfrase como veículo de 

virtuosismo ainda hoje é bastante utilizada e nos remete ao comentário de Nelson 

Ayres sobre a atuação de Liszt em suas apresentações. A descrição de Ayres sobre o 

que Liszt fazia ao improvisar sobre a melodia sugerida pelo público é na verdade a 

descrição de uma paráfrase. 

Independente do instrumento que improvisa, do instrumento que acompanha e 

da relação entre ambos, o material que fornece conteúdo para improvisadores provém 

de muitas fontes diferentes. Para pensar em tais fontes temos que nos aproximar tanto 

dos aspectos musicais quanto dos aspectos sociais e de contexto. 

A partir das sugestões de Francis (1987) podemos pensar em tipos ideais de 

improvisos musicais da seguinte maneira:  

 

Tabela II. 5 – Tipos “idealizados” de improvisações e suas características  
diferenciadas segundo aspectos musicais. 

 
TIPO DE IMPROVISACÃO  ASPECTOS MUSICAIS 

LIVRE Diferenciada do estilo e do material melódico do tema principal 

MATERIAL MELÓDICO Pensada a partir do material melódico do tema principal 

CONTEÚDO ESTILÍSTICO Pensada a partir do conteúdo estilístico do tema principal 

VERTICAL Pensada a partir do conteúdo harmônico 

HORIZONTAL Pensada a partir do conteúdo melódico 

COMPOSTA Solo composto e muitas vezes escrito 

 

Dada a importância da improvisação em todas as linhas da MPIB, este tema é 

mencionado pelos informantes com muita freqüência. O que se concebe como 

improviso varia de uma linha para outra, no entanto o termo continua sendo utilizado. 

                                                                                                                                            
reelaborações, ou arranjos. É usado ainda, para uma composição humorística ou satírica, em que 
aspectos (às vezes mesmo as próprias melodias) de um ou outro compositor ou de um período ou estilo 
são empregados de forma a parecerem ridículos (Sadie, [1988] 1994). 
 
4 Paráfrase. Na polifonia renascentista, um processo de composição que envolvia a citação, em uma 
ou mais vozes, de uma melodia de cantochão em forma alterada. No séc. XIX, o termo foi aplicado a 
uma elaboração de materiais preexistentes, geralmente como veículo para virtuosismo expressivo, tal 
como nas paráfrases de Liszt sobre temas operísticos italianos. (Sadie, [1988] 1994). 
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No choro, por exemplo, mesmo que o improviso seja realizado sobre a própria 

estrutura formal (chorus)5 da música como no repertório jazzístico – coisa que 

raramente foi constatada em observação empírica – existe uma série de outros 

elementos que atuam com maior liberdade em relação ao momento em que se 

improvisa, como o caso da “baixaria” do violão de 7 cordas ou saxofone.  

O choro é um gênero de música popular urbana surgido no Rio de Janeiro, os 

conjuntos de choro eram formados por flauta, clarinete, oficleide, trombone, 

cavaquinho, violão e alguma percussão. Henrique Cazes define o choro da seguinte 

maneira: “Choro foi primeiro uma maneira de tocar. Na década de 10, passou a ser 

uma forma musical definida. O Choro tem normalmente três partes (mais 

modernamente duas) e se caracteriza por ser necessariamente modulante. Mais 

recentemente, Choro voltou a significar uma maneira de frasear, aplicável a vários 

tipos de música brasileira. A obediência à forma rondó (em que sempre se retorna à 

primeira parte) aos poucos tem sido flexibilizada” (Cazes, 1998: 21). Como afirma 

Henrique Cazes, o retorno do significado do termo choro como uma maneira de tocar 

aponta para a utilização improvisativa da linguagem do gênero choro. 

K-Ximbinho afirma que “o choro, que eu saiba, lá na minha região [Rio 

Grande do Norte] era sempre a demonstração da melodia pura e simples... primeira e 

segunda partes,  se tivesse a terceira tocaríamos toda ela, não havendo improviso. Lá 

um ou outro músico habilidoso improvisava, mas costume não era” (Encarte do CD 

“K-Ximbinho: Saudades de um clarinete” gravado em 1981 e relançado em 2003 pela 

coleção “Memória Eldorado”). Por outro lado, Henrique Cazes aponta como mais 

significativas as diferenças e não as semelhanças entre o choro e o jazz, mas também 

se refere às qualidades instrumentais do Choro: “(...) as únicas semelhanças entre as 

duas manifestações vêm do fato de se originarem majoritariamente da polca e de 

serem músicas nas quais os músicos brilham, em função do espaço reservado ao 

improviso” (Cazes, 1998: 121).  

Como diferenças relacionadas ao improviso Cazes destaca que “(...) no Choro, 

o improviso acontece a todo instante, sem uma ordem pré-estabelecida. No jazz, a 

partir dos anos 30, o improviso é distribuído em chorus de duração determinada; a 

improvisação do Choro é mais rítmica e mais próxima do material temático do que as 

melodias criadas livremente em cada chorus do jazz” (Idem). Mesmo que esta última 

                                                 
5 Na linguagem do jazz, o chorus significa a estrutura  formal de uma música, sobre cuja seqüência 
harmônica o instrumentista improvisa. 
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afirmação seja discutível quando pensamos no violão de 7 cordas, ou mesmo do 

saxofone, Cazes aponta a existência de fundamento ao falar em improviso no choro, 

no entanto, a partir de um significado diferente daquele utilizado no jazz. Também o 

Dicionário Grove de Música aponta para a improvisação no choro: “O repertório 

apoiava-se nas danças européias então em voga – polcas, valsas e schottisches. Das 

adaptações desses gêneros começou a surgir o repertório característico do choro, 

que reserva amplo espaço à improvisação e à virtuosidade instrumental (...)” (Sadie, 

[1988] 1994). A origem comum relacionada à polca pode ser questionável e não será 

aqui discutida, mas a característica de “serem músicas nas quais os músicos brilham” 

me parece interessante para pensarmos na especificidade de performances dos gêneros 

populares de músicas instrumentais. 

K-Ximbinho aponta na “bossa” e na improvisação “mais próxima do material 

temático” aspectos que lhe agradam. Para ele um músico interessante é aquele que 

toca choro “mas dentro dessa apresentação, mesmo na primeira vez, mesmo dentro 

da melodia pura, ele demonstre um pouco de colorido, um pouco de bossa, apenas 

não ficasse tão restrito à execução melódica de choro, dentro da melodia simples 

(...)” (Encarte do CD “K-Ximbinho: Saudades de um clarinete” gravado em 1981 e 

relançado em 2003 pela coleção “Memória Eldorado”). O termo “bossa” é explicado 

por ele como “uma tradução de variação dentro de um tempo”, ou seja, um solo 

pensado a partir do “material melódico” do tema, uma variação da mesma melodia 

dentro do tempo já colocado por essa melodia principal, em outras palavras, uma 

“improvisação mais próxima do material temático”. 

 O choro foi o primeiro gênero de música instrumental popular a ser exportado 

com Pixinguinha e os “Oito Batutas” em 1921 e 22. Sendo assim, vale lembrar que 

ainda hoje muitos instrumentistas (“chorões”) foram apontados pela crítica 

especializada como referências não só do choro dentro do país, mas da música 

instrumental internacional. Isso se dá justamente pela capacidade de fazer sucesso em 

mercados externos e à incorporação de elementos musicais de variadas culturas, 

tendências e técnicas de composição e execução. A partir da carreira paradigmática de 

Baden Powell na Europa, notadamente França e Alemanha, outros músicos também 

seguem o mesmo caminho, como Nana Vasconcelos,  Egberto Gismonti e Raul de 

Souza. 

Mais recentemente o bandolinista Hamilton de Holanda também foi para a 

Europa e expõe da seguinte forma sua visão sobre a MPIB no exterior. 
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Ricardo Tacioli - Que respostas você teve ao tocar na França e em 
outros países da Europa?  
Hamilton - As melhores possíveis, Ricardo. Toquei em alguns lugares, 
sempre sozinho. Quero dizer, houve uma vez em que toquei em um 
festival de violão com um grupo de lá - eram dois franceses e um outro 
amigo da Venezuela. Foi ótimo! Mas a maioria dos shows fiz sozinho. 
A música brasileira é rei [sic] lá! É igual ao futebol.  
Ricardo Tacioli - Mas é mesmo assim?  
Hamilton - É, é.  
Ricardo Tacioli - Você não questiona se há uma supervalorização - 
gerada até pelo próprio artista - dessa adoração da música brasileira no 
exterior?  
Hamilton - Não existe. Antes, eu achava que sim. Achava a mesma 
coisa. Já tinha tocado fora e, por ter ido, tinha sentido um pouco isso. 
Mas, vivendo lá no dia-a-dia, muito pelo contrário, neguinho adora a 
música brasileira. (...) Mas lá vi na pele que neguinho é piradaço pela 
música brasileira, como é com o futebol.  
Eu - Isso tem a ver com a certeza que você tem de que a música 
brasileira é a melhor do mundo?  
Hamilton - Tudo a ver, tudo a ver.  
Eu - Você tem agora um parâmetro comparativo de outras línguas.  
Hamilton - De outras músicas. E não tem lugar mais cosmopolita que 
Paris. Talvez somente Nova York. Tem gente do mundo inteiro, alto 
nível, baixo nível. Vi um monte de coisa ruim, também. Baixo nível 
que tem toda a propaganda, mas na hora que você vai ouvir a música, 
nada acontece. No Brasil, também. Mas tem muita coisa boa. E vi que 
o bicho pega aqui, mesmo.  
Eu - E a imprensa de lá apóia a música instrumental brasileira?  
Hamilton - Apóia. Cada música tem o seu espaço 
(www.gafieiras.com.br, 15/08/2003). 

 

Falar da internacionalização é extremamente importante para nos ajudar a entender 

como se conformam as linhas da MPIB, pois o cosmopolitismo e a tendência a uma 

espécie de “universalismo musical” é comum nas representações dos músicos. A 

articulação musical das diversas linguagens é a “salada” que fala Nelson Ayres. A 

“universalização” empregada às linguagens particulares de músicas tradicionais 

parece atrair os instrumentistas brasileiros, como podemos observar na maneira de 

Hamilton valorizar o trabalho do pianista cubano Omar Sosa.  

 
Hamilton - Vi agora um pianista cubano em Paris, e o seu trabalho é a 
coisa mais louca do mundo. Achei do caralho! O grupo dele é o 
seguinte: um baterista e um baixista da pesada – acho que são 
americanos – uma cantora cubana, um rapper americano cantando em 
inglês, um marroquino cantando na língua louca dele e tocando aquele 
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instrumento louco, e o cara tocando piano pra caralho!! 
Universalizando. Gosto disso. Chorinho universal! (Idem). 

 

No entanto, essa “salada” é feita com muito critério, preocupação e cuidado. Não 

significa que qualquer música possa ser articulada com qualquer outra. Existem 

critérios que regem as novas formulações. Tais critérios estão ligados às concepções 

estéticas do músico, aos elementos musicais propriamente ditos e às atividades 

profissionais as quais os músicos estão vinculados. Tudo isso contribui para uma certa 

fluidez e interpenetração das linhas da MPIB, de um lado porque os músicos possuem 

muitas concepções e influências diferentes, e de outro porque trabalham em grupos 

diferentes e muitas vezes ligados a outras linhas, fazendo com que os repertórios não 

possuam características monolíticas.  

A pianista Cristina Bernardes Mendonça ilustra isso muito bem. Na época em 

que a entrevistei (05/09/2002) ela tocava no grupo de choro “Divagando”, no piano-

bar de um hotel em Campos de Jordão, na peça de teatro “A que ponto chegamos”, 

dava aulas na escola “Música Artes e Tecnologia” e ainda tocava em casamentos. Os 

instrumentistas brasileiros realizam “manobras” que exigem uma atenção especial às 

linguagens de diferentes gêneros e estilos, exigem o entendimento das “riquezas 

dialetais” e a ampliação da dimensão de seu próprio idioma. Hamilton de Holanda 

nos ajuda a entender de que maneira a música instrumental opera uma forma de 

comunicação “indescritível” e de que forma isso se dá também através da linguagem 

de outros estilos musicais. 

 
Ricardo Tacioli - Como se posicionam sua consciência e sua 
preocupação na hora de tocar e de compor?  
Hamilton de Holanda - Não sei. Nunca parei pra...  
Ricardo Tacioli - É difícil de materializar?  
Hamilton - Exatamente. É difícil materializar, mas tem uma coisa da 
linguagem do ser humano, sem ser língua, sem ser olhar, parece uma 
coisa de telepatia, de forma de comunicação, que a música tem. A 
música cantada é muito direta, porque a letra já fala e, aí, falou, tá 
falado. Mas a música instrumental te leva para uma viagem (...) até a 
cantada, também, se você não repara muito na letra, ela te leva para 
uma viagem, para um outro tipo de comunicação que a gente não tem 
como descrever e como dizer o que é exatamente. Mas tem isso na 
música. E é nessa onda que eu procuro entrar e passar isso para quem 
está vendo. Por isso que, às vezes, eu não toco choro, toco outras 
músicas. Busco isso em outros estilos de música, tenho ouvido 
atualmente muita coisa latina, de bolero, música cubana, música 
mexicana, venezuelana. Como estou lá em Paris, estou tendo contato 
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com uma porrada de coisas. Eu tento entender essas coisas. E são 
coisas que a cultura de cada país carrega. Então, por exemplo, a música 
brasileira tem um tipo de linguagem, não técnica, mas um tipo de 
linguagem da melodia e da harmonia que a americana não tem. E a 
música americana tem coisas que a brasileira não tem. São coisas 
vividas no dia-a-dia do brasileiro. (...) Cada região, cada país, cada 
cidade até, aqui no Brasil, porque o Brasil é muito grande, cada lugar 
tem como se fosse um sotaque. Seria o sotaque, em palavra palpável, 
mas não sei o que é. E que quem toca, quem é artista, e até quem não 
toca, mas tem sensibilidade, sente isso. E eu tenho certeza de que 
vocês sentem isso, mas também não sabem o que é (Idem). 

 
Seja pelo “sotaque” ou pelo “dialeto”, musicalmente é difícil definir, os 

instrumentistas precisam estar atentos para as variações decorrentes da diversidade de 

situações sonoras e de trabalhos que realizam. Mesmo assim, existe algo que, de certa 

forma, unifica a linguagem musical brasileira. É por isso que, mesmo conhecendo 

músicas de diversos lugares do mundo, Hamilton prefere a música brasileira. 

 
Sergio Seabra - Você havia falado do pianista cubano, depois do 
marroquino. São essas diferentes informações musicais que você está 
ouvindo?  
Hamilton - São. E estou chegando à conclusão de que a música 
brasileira é a melhor do mundo (Idem). 

 
Mesmo desconfiando das afirmações de Hamilton devido ao seu envolvimento desde 

a mais tenra infância, seu discurso aponta para preferências a partir de questões 

musicais propriamente ditas. O bandolinista apresenta sua maneira de pensar o 

improviso em relação ao jazz e certamente a referência ao gênero norte americano não 

é gratuita.  

 
Euclides Marques - Hamilton, no Brasil temos grandes instrumentistas 
e virtuosos de todos os instrumentos. Já com improvisadores, a história 
é um pouco diferente. Dois improvisadores me vêm à cabeça: Hélio 
Delmiro e Romero Lubambo. São caras que improvisam bem, mas 
estão muito ligados a uma linguagem jazzística da improvisação. Vejo 
em você a mesma pegada que curto no Armandinho. Você acha que 
existe essa linha de improvisação com o fraseado brasileiro?  
Hamilton - Essa semana estava lá em Brasília o Heraldo do Monte.  
Euclides Marques - Heraldo do Monte! Então, você tem isso na sua 
cabeça?  
Hamilton - Tenho.  
Euclides - Uma coisa é você improvisar bem jazzisticamente, com o 
método e o fraseado do jazz. Agora, improvisar com a rítmica 
brasileira é diferente.  
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Hamilton - Eu, particularmente, Euclides, busco a linguagem, a rítmica 
e a temática brasileiras, com a fluência do fraseado jazzístico. Bicho, 
os caras são fodas. Eles desenvolveram uma fluência de fraseado em 
que podem ficar dias e dias improvisando em qualquer harmonia. Para 
isso temos que tirar o chapéu. Então, procuro aprender essa fluência 
com eles.   
Euclides Marques - Mas é mais difícil, né?  
Hamilton - É mais difícil, só que aplicando os ritmos, as frases e as 
coisas brasileiras. 
Euclides Marques - A música brasileira, como o choro, não foi feita 
para ser improvisada.  
Hamilton - Não foi.  
Euclides Marques - No máximo, o sete cordas improvisa a baixaria.  
Hamilton - Na verdade, o choro não foi feito para improvisar como o 
jazz, mas sim um improviso de mudar um ornamento. Improviso mais 
simples e menos de frase.  
Euclides - Mas mudando a melodia...  
Hamilton - Exatamente. Eu, particularmente, busco isso.  
Euclides Marques - Quais são os caras que você curte na improvisação 
brasileira? Você já falou do Heraldo do Monte.  
Hamilton - Bicho, tem vários. Um que me vem à cabeça rápido é o 
Hélio [Delmiro]. E mais ainda, agora, é o Lula Galvão. Ele é um dos 
maiores do mundo. Sem falar no Hermeto [Pascoal]. O Hermeto 
atingiu uma linguagem transcendental. Adoro Hermeto. Uma 
linguagem brasileira. Adoro Keith Jarret, por exemplo.  
Euclides Marques - Você estudou improvisação jazzística? 
Hamilton - Nunca fui de pegar. Já li algumas coisas, mas nunca tive 
aula formal. Gosto muito de ouvir. As coisas que eu mais aprendi 
foram ouvindo, mais do que lendo ou estudando. Ouvidão mesmo! 
(Idem). 

 
Concordar com a pergunta feita pelo violonista Euclides Marques sobre a existência 

de uma “linha de improvisação com fraseado brasileiro” mostra que Hamilton tem a 

preocupação de conceber um tipo específico de improvisação, diferente daquele 

utilizado pelos músicos norte-americanos. Mesmo reconhecendo a contribuição do 

jazz à improvisação nas questões relativas à fluência do fraseado, Hamilton procura 

criar algo com “a linguagem, a rítmica e a temática brasileiras”. Na medida em que 

possibilita aos músicos utilizá-la de maneiras muito diferentes, a noção de improviso 

é bastante polissêmica. Muitos fatores influenciam a utilização e o sentido que é 

atribuído ao termo. Certamente um desses fatores pode ser apontado pela suposta 

linha em que o improviso se situa e pela sua relativa “função” dentro do arranjo, ou 

seja, qual o papel do improviso dentro do quadro geral da música levando em 

consideração a região tímbrica em que ocorre (por exemplo, grave, médio ou agudo), 
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o instrumento utilizado para improvisação, a relação entre o improviso e outros 

elementos da música (contraponto, harmonia, linha melódica do baixo, etc). 

Heraldo do Monte, Helio Delmiro e Lula Galvão são citados por Hamilton 

como músicos que realizam um trabalho de improvisação que ele aprova e aprecia, 

mas Hermeto Pascoal é apontado como o exemplo máximo de um músico que 

transcende as fronteiras das linguagens musicais, mas ele não está sozinho, os 

pianistas Keith Jarret e Chucho Valdés também são apontados. 

 
Hamilton - Chucho Valdés. Ele tem a fluência do jazz, só que na 
linguagem cubana. E se botar um jazz, ele come com farinha. Acho 
que o ideal é isso, é você dominar as linguagens, porque aí você pode 
fazer o que quiser. É difícil de se chegar a esse ponto. Imagina, a 
fluência do jazz com o ritmo e a malemolência da música brasileira. 
Aí, não tem jeito, fica foda (Idem). 

 
A noção de Hamilton de Holanda do que seria a “linguagem brasileira” da música 

instrumental passa não só por uma referência ao que se entende como “tipicamente” 

brasileiro, mas também pela maneira de situar conscientemente outros estilos e 

gêneros musicais. Mais do que definir o que seria exatamente essa linguagem, 

Hamilton aponta um procedimento técnico musical, para ele o ideal é “dominar as 

linguagens” para “fazer o que quiser”; ou seja, atingir alto grau de liberdade, de 

extrema conexão entre o pensamento e o instrumento. Cristina Bernardes Mendonça 

aponta a necessidade da técnica para o domínio das linguagens, mas a partir de uma 

utilização “adequada” pois “tudo depende do que você quer fazer com a técnica” já 

que não adianta ser virtuoso e não utilizar a “técnica em favor da música”. 

 
Eu: E como você vê a questão da técnica (…) tem coisas que você tem 
que ter uma técnica apurada para tocar e tem coisas que não é preciso 
toda aquela técnica para você tocar? Você acha que o auge da técnica é 
tão necessário assim? 
 
CBM: Olha, eu acho que você pode estudar aquilo que você tem 
vontade, tudo depende do que você vai fazer com a técnica (…), você 
ser um virtuose e ficar enchendo de notas o tempo todo não resolve, às 
vezes o cara que não tem técnica consegue um efeito melhor, é muito 
raro o cara usar o virtuosismo em favor da música, porque ou o cara 
faz música ou ele faz firula, é difícil você encontrar caras como os 
cubanos Gonzalo Rubalcaba ou Chucho Valdés, que são técnicos e 
fazem música, isso não é comum, por outro lado você tem o Hermeto, 
que é um cara nada técnico e que tira o som que ele quer (…) o que 
diferencia um músico de um chipanzé é usar a sua técnica em favor da 
música, a técnica é apenas um meio.  
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 No processo de situar gêneros, estilos e suas respectivas técnicas no trabalho de cada 

músico, o aprendizado de tais gêneros tem um papel fundamental na formação do 

músico e na sua inserção no mercado de trabalho. 

 
Hamilton – Já compus bastante dentro dos gêneros brasileiros. Baião, 
frevo, afoxé, samba, balada, marcha. Nasci no Rio, fui criado em 
Brasília e viajo desde menino. Os meus pais são de Pernambuco. 
Então, tenho essas gaminhas (www.gafieiras.com.br, 15/08/2003). 

 
Esse tipo de procedimento é comum a vários músicos com formações e instrumentos 

diferentes. O baterista Duda Neves salienta essa necessidade profissional da seguinte 

maneira: 

 
DN: Procurei como profissional aprender todos os ritmos possíveis na 
Bateria. Se você perceber, na América do Norte temos jazz, blues, 
rock, dance, funk, country e hip hop/rap e que tem algumas variáveis. 
Na América Latina temos variações de ritmos latinos - salsa, 
merengue, mambo, chá chá, rumba - que são parecidos e o reggae. Na 
América do Sul temos samba (bossa, pagode, partido), baião (forró, 
xaxado, xote) e o carnaval (axé, frevo, marchas). (...) Isto dá uma visão 
geral do instrumento o que acho importante na formação de bons 
profissionais. (Entrevista publicada na revista Drummer 1999, no X, e 
também no sítio oficial do músico, www.dudaneves.com.br, 
04/07/2003). 

 
O instrumento escolhido pelo músico tem relação direta com suas referências 

musicais, com o aprendizado e com a atividade didática. Por exemplo, um baterista 

que toca diversos ritmos, provavelmente terá mais chance de encontrar um posto de 

trabalho para atuar. Esta questão é importantíssima no campo de atuação da MPIB. 

Não se trata de um gênero com um estilo homogêneo e bem definido, mas 

heterogêneo e com múltiplos estilos e ritmos. Na MPIB onde o instrumento pode ser 

tomado como metáfora da pessoa podemos falar da atuação de múltiplos papéis, ou 

por outro viés, da suspensão de papéis na medida em que o gênero independe do 

estilo. Uma vez que o instrumentista toca diversos ritmos os papéis que pode 

desempenhar dependem exclusivamente do tipo de trabalho que está realizando. Dito 

de outra forma, os trabalhos que o instrumentista consegue determinam quais os 

papéis a serem mobilizados na realização do serviço. Os papéis podem ser pensados 

em suspensão devido à multiplicidade de opções que o instrumentista deve possuir 

para estar constantemente no mercado de trabalho.  
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Ou seja, de uma forma ou outra, as necessidades do mercado de trabalho se 

vinculam às referências e às escolhas do músico. A multiplicidade de gêneros e estilos 

que integram as linhas sejam eles do Brasil, da América do Norte, do Sul, ou outra 

região geográfica, está associada às concepções estéticas, preferências e escolhas 

assim como aos diversos tipos de serviços que os músicos realizam. 

 

2.5 Canção sem letra  

A canção é mais uma dessas influências que surgem na MPIB. Com uma 

tradição herdada das serenatas, modinhas, lundus, sambas, e outros gêneros como o 

tango, a guarânia, o bolero e o próprio jazz, a canção popular acabou sendo uma das 

principais fontes de material musical para os instrumentistas. De um lado por 

fornecerem, em alguns casos, um material que mesmo sem palavras é reconhecido 

pelo público, de outro lado por se tratar de uma forma já musical, uma tradição com 

um repertório bastante amplo que evoca o final do séc. XIX. 

Desde a Grécia Antiga a canção sem letra foi alvo de discussões de pensadores 

como Aristóteles e Cícero. Posteriormente foi redescoberta durante o período 

Barroco, época em que as conexões entre música e retórica se tornaram mais claras e 

a influência dos princípios da retórica afetaram profundamente os elementos básicos 

da música. “Composers have therefore generally been influenced to some degree by 

rhetorical doctrines governing the setting of texts to music, and even after the growth 

of independent instrumental music, rhetorical principles continued for some time to 

be used not only for vocal music but for instrumental works too” (Buelow: 1980). Esta 

afirmação de George Buelow no verbete “retórica e música” do dicionário Grove 

mostra o quanto antiga é esta discussão. O impacto do pensamento retórico clássico 

na música se tornou evidente com o advento do humanismo Renascentista no final do 

século XV quando então os livros de retórica se tornaram básicos no currículo 

educacional europeu. A partir do Barroco, a retórica e a oratória forneceram muitos 

dos conceitos racionais que se encontravam no cerne das teorias musicais ocidentais. 

A união entre música e os princípios da retórica é um dos traços distintivos do 

racionalismo da música barroca e deu forma a elementos progressivos na teoria 

musical e estética do período. 

Na concepção da poética musical (termo que se refere à retórica na música) 

existe uma organização formal da música que adota as divisões da oratória: 1) 

exortium (abertura); 2) medium; e 3) finis. Posteriormente essa classificação foi 
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subdividida nas unidades que eram então mais utilizadas pelos compositores ficando 

então dividida em quatro partes: 1) inventio (exortium); 2) dispositium (médium) 

[dividido em outras seis partes que não vem ao caso]; 3) decoratio (elaboratio ou 

elocutio) e 4) pronuntiatio (finis) (Idem). Tais segmentos advindos da oratória e da 

retórica produziram diversas figuras musicais que foram amplamente utilizadas e hoje 

sua presença ainda se faz sentir na MPIB e em outras músicas também. Tais figuras 

foram classificadas de várias maneiras diferentes ao longo dos últimos quatro séculos 

mas acabaram se consolidando sob a alcunha de sete grupos de figuras musicais: 1) 

figuras de repetição musical; 2) figuras baseadas na imitação fugal; 3) figuras 

formadas por estruturas dissonantes; 4) figuras de intervalos; 5) figuras de 

hipotiposes; 6) figuras sonoras; e 7) figuras formadas pelo silêncio (Idem).  

As figuras acima apresentadas são bastante comuns na música barroca e 

renascentista e ainda podem ser ouvidas nas obras de compositores da atualidade. 

Interessante notarmos que a retórica e a oratória foram fontes importantes para a 

constituição de músicas das mais variadas procedências inclusive da música de povos 

tradicionais africanos e sul-americanos (Oliveira Pinto, 2002). Na MPIB a variedade 

de fundamentos técnicos e estilísticos abarca também tais figuras da retórica, porém 

de uma maneira diferente. A MPIB possui muitas formas de relacionamento com a 

poesia, com as letras das canções etc. Atualmente podemos afirmar que o “sucesso” 

de uma música no âmbito da canção popular se dá pela união entre os fatores poéticos 

e musicais sem prevalência de nenhum dos dois (Tatit, 2004).  

Outra forma de relacionamento diz respeito à atividade do instrumentista 

como acompanhamento de cantores(as) ou parcerias em composições. Esse tipo de 

atividade influencia também composições que são criadas com referência ao universo 

da canção. O compositor e violonista Chico Saraiva indica a importância da canção 

em suas composições e a relação entre a canção e a música instrumental: 

 
CS: (...) eu componho como eu sempre compus, a música funciona 
tanto como música instrumental quanto como canção uma vez que ela 
tem uma estrutura, ela é baseada na canção, inspirada no universo da 
canção do Dorival, esse mundo que nos guiou até hoje e funciona dos 
dois jeitos assim como a obra dessas pessoas funciona dos dois jeitos, 
se você chegar em qualquer piano bar, como eu já trabalhei muitos 
anos tocando essas coisas, o que agente toca é isso, Tom Jobim do 
início ao fim (...). 
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O fato de a música ter uma letra e ser cantada não é necessariamente um fator que a 

exclui do universo instrumental, isso porque a música instrumental pode ser baseada 

na estrutura da canção e pode ter sido composta com referência a ela. Numa 

apresentação que Chico Saraiva realizou no Bar Dinorah em 20/02/2003 surgiu um 

interessante diálogo entre ele e uma ouvinte. Na medida em que sua composição é 

“inspirada no universo da canção” mas “funciona dos dois jeitos”, ou seja, 

instrumental ou cantada, podemos perceber a íntima relação entre a canção e a música 

instrumental, no entanto, tal diálogo me parece emblemático no sentido de expor as 

contradições presentes na relação desses dois âmbitos.  

 
Ouvinte: Mas canta alguma coisa também, vai ser só instrumental 
mesmo hoje? 
 
CS: Então, você sabe que isso é uma coisa interessante, antes de tudo 
havia vários tipos de música que as pessoas se envolviam que eram só 
instrumentais mesmo, a parada rolava nesse âmbito, sabe o 
Brasileirinho? [se referindo à música de Waldir Azevedo] 
 
O: Sim, claro. 
 
CS: Então os primos dele são todos instrumentais e por ali rolava os 
sons totalmente instrumentais, de uma forma que eu sou um cara que 
segue essa onda.  
 
O: Mas você falou que tem... 
 
CS: Eu tenho, mas eu não canto e as meninas que cantam não estão na 
área, se você quiser mesmo ouvir, eu posso até te convidar a ir a um 
lugar que a gente vai fazer essas músicas com essas pessoas que 
cantam. Eu não sou a pessoa que canta, eu sou a pessoa que fica em 
casa doente inventando a música compreende? Então eu não vou cantar 
porque vai ser pior. Nós vamos tocar uma música sombria (...) chama 
“Três Tardes de Lua”. 

 
O: Ah, então tá. 
 
CS: (...) A cantora da vez vai ser ele ali [se referindo ao pianista 
Lincoln Antonio], e isso tem uma outra sintonia que traz um monte de 
informações que a cantora também não traz. 

 
Ao falar do “Brasileirinho” Chico Saraiva aponta sua filiação com o choro e com a 

música instrumental de uma forma geral. Ele “fica em casa doente inventando a 

música” e não a letra, ele “segue essa onda” mesmo tendo um trabalho que 

atualmente se relaciona de forma bastante próxima com a canção. É por isso que ele 
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se autodenomina compositor, violão solista, melodista e harmonizador, e nunca cantor 

ou letrista. O que é interessante nesse diálogo é a distinção que Chico Saraiva faz 

entre a canção e a música instrumental. Embora seu trabalho com a canção seja 

igualmente valorizado, ele adverte sua ouvinte que a música instrumental traz “um 

monte de informações que a cantora também não traz”. A música instrumental, como 

portadora de um tipo de informação específica, é ressaltada e colocada como opção do 

compositor. É com uma estética da canção que ele compõe no universo instrumental. 

 Nesse diálogo podemos perceber que a voz também pode ser entendida como 

instrumento e vice-versa. Nesse sentido, o instrumento é o corpo, o corpo produz o 

instrumento e suas formas, e o instrumento por sua vez produz a voz. A relação entre 

instrumento e corpo fica ainda mais marcante quando nos referimos à linha 

cancionista da MPIB. 

Esse trajeto percorrido por Chico Saraiva pode ser entendido como 

paradigmático dentro da linha instrumental de cunho cancionista. Saraiva foi 

premiado no VI Prêmio Visa MPB – Compositores 2003, com as músicas “Eugenia”, 

“Trégua”, “Baião do Tomás” e “Mar do Perdão”. A conquista do Prêmio Visa pode 

ser entendido não só a partir da avaliação que público e crítica tiveram de seu 

trabalho, mas também dos artistas que o influenciaram e fazem parte da história que 

Chico Saraiva faz questão de dar continuidade. 

 
CS: (...) eu achei que eu devia optar pela música popular e foi o que eu 
fiz, vim pra Campinas e procurei estabelecer outros laços do Villa-
Lobos com a canção brasileira, sobretudo que é pai de Tom Jobim, de 
Edu Lobo, de todo mundo que fizeram por muito tempo e eram 
respeitados (...). 

 
Os artistas que são suas referências foram mencionados diversas vezes durante a 

entrevista. Isso mostra o quanto é importante para Chico Saraiva fincar suas bases em 

tais referenciais. A partir de sua experiência no curso de música popular da 

Universidade de Campinas em meados da década de 90, a canção popular brasileira, 

enquanto um manancial de inspiração para seu trabalho, se apresenta quase como sua 

única possibilidade perante um certo predomínio da linguagem jazzística na música 

popular instrumental.  

 
CS: (...) ficava feliz com a possibilidade de não ter que tocar jazz, 
então naquela época eu era um pouco, digamos, não bem visto pelo 
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meio porque todo mundo tocava jazz, essa era a linguagem 
predominante, era a linguagem que todo mundo curtia (...). 

 

O interessante é notar que sua experiência com uma certa imposição da linguagem 

jazzística na universidade, além de não ter alterado a relação com suas referências 

anteriores, reafirma sua opção pela linguagem cancionista da música brasileira. 

 

CS: (...) eu passei esse tempo todo insistindo em música brasileira, o 
Edu Lobo ali, a canção era a referência, Tom Jobim que tem um quê de 
jazz mas tráz uma outra informação, o Edu Lobo que tem muito menos 
de jazz que Tom Jobim, sempre me ajudaram, eu poderia pegar as 
músicas dele e tocar instrumentalmente, ficaria bom, (...) então foi esse 
o caminho, fiz arranjos para os cancioneiros populares com harmonia, 
com melodia suficientes para serem tocadas instrumentais (...). 
 
(...) essa minha teimosia de não me render à sonoridade jazzy que por 
tanto tempo era a proposta que exigiam de você quando tu ia dar uma 
canja em algum lugar e até hoje (...) você tem que tocar jazz-rock, pra 
tocar bem é isso, é um profundo engano porque é um arquétipo de 
música instrumental que sola com técnica sobre aqueles temas já 
standards e na verdade atrapalha muito o raciocínio porque não dá 
articulações com outras coisas (..). 

 

Chico Saraiva reconhece as vantagens e qualidades de uma maneira de encarar a 

música bastante calcada na improvisação com forte influência do jazz e do rock, 

resultando em uma espécie de jam session e na sonoridade fusion. É o que se conhece 

em geral pelo termo “gig” [pronuncia-se ‘guig’]. O fusion e o jazz são bastante 

executados bem como os temas do funk americano dos anos 60 e 70. O “gigueiro” em 

geral é o músico que toma o caminho do trabalho cotidiano com música instrumental 

ao vivo, tocando basicamente em bares, em conjuntos com alta rotatividade de seus 

membros que são arregimentados, às vezes, com pouca antecedência dentro de um 

grupo de instrumentistas conhecidos, para receber cachês geralmente abaixo da tabela 

estipulada pela Ordem dos Músicos do Brasil (OMB). De certa forma, a música 

instrumental das “gigs” ajuda a conformar uma outra linha da MPIB, bastante 

vinculada à sonoridade jazzística e muitas vezes com influências do rock, do blues, do 

funk e do fusion.  

 
CS: (...) É isso aí, são escolhas, tem gente que prefere estar no palco o 
tempo inteiro, só que aí tem que tocar o que pintar, eu me bodeio de 
tocar qualquer coisa. 
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Eu: São os gigueiros? 
 
CS: É, os gigueiros, eu tenho vontade de ser gigueiro, até porque é 
gostoso, música é uma coisa maravilhosa, estando ali tocando até o 
rock'n'roll vamos lá, está lindo, só que sempre vai chegar uma hora que 
você vai falar, caramba porque eu estou fazendo isso mesmo? 

 
Outro artista que fala sobre as “gigs” é Carlinhos Antunes. Apesar de reconhecer a 

qualidade técnica dos “gigueiros” ele não se interessa por essa concepção musical 

vinculando esse tipo de trabalho a sonoridades semelhantes e a uma certa 

homogeneidade.  

 
CA: (...) é o músico de gig, o gigueiro, tá cheio, são bons músicos, 
conheço vários, meus amigos inclusive, só que quando eu vejo o disco 
dessa galera, o disco reflete essa cabeça, disco de gig, acho que falta 
alma, ele é bem tocado, quem toca todo dia toca bem, são músicos 
versáteis isso eu não tenho a menor dúvida, mas o disco é de gig. Nos 
EUA eles fazem muito isso, pegam 5 feras levam pro estúdio e em uma 
tarde gravam, (...) é legal, eu não compro, mas é legal, pra mim não 
interessa, quer dizer interessa, mas você ouve a primeira música é 
como se você já ouvisse as outras 9. (…) eu não estou dizendo que isso 
é ruim, só que eu não gosto da música pensada assim, não é o meu 
caminho, se eu tiver que ficar 5 meses estudando a mesma música eu 
fico. 

 

Carlinhos Antunes e Chico Saraiva podem ser interpretados como músicos que 

possuem trabalhos que se vinculam a linhas semelhantes na medida em que ambos se 

colocam em relação às influências cancionistas com abertura para outros gêneros, mas 

com um referencial bastante consolidado nos compositores brasileiros que fazem 

fronteira com a música erudita camerística e a canção popular, seja de nosso país ou 

de outro. Ao ser perguntado sobre o processo de composição Chico Saraiva aponta 

nessa linha da música instrumental a invenção da “alma do Brasil”. 

 

CS: (...) eu tinha como referência essas pessoas [Edu Lobo, Tom Jobim 
e Egberto Gismonti] e o Villa [Lobos] que também é a referência 
dessas pessoas, que é a pessoa que inventou a alma do Brasil no 
sentido de soar brasileiro, uma coisa peculiarmente nossa, um jeito de 
melodia brasileira que o Tom Jobim depois explorou sem preconceitos 
de misturas com o jazz, com isso, com aquilo, mas tendo isso como 
prioridade como protagonista e eu simplesmente fico atento à música 
daquelas pessoas que eu amo, que eu escuto, na hora que eu compor 
faz pouca diferença eu sentar aqui e lembrar de uma melodia de um 
cara desses ou lembrar de uma melodia minha que não foi composta 
ainda, mas eu procuro sempre estudar pra estar com a percepção 
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atenta, o ouvido melódico e o ouvido harmônico sempre atentos pra 
poder reconhecer movimentos harmônicos cada vez mais profundos 
(...). 

 

O que faz uma melodia “soar brasileira”? Dificilmente algum interlocutor conseguiu 

definir, porém uma coisa parece ser bastante clara para Chico Saraiva, a música à qual 

se refere – seja suas composições, as de Edu Lobo, Tom Jobim, Baden Powell ou 

Villa-Lobos – está relacionada com a busca de uma sonoridade que é ao mesmo 

tempo “brasileira” e com “movimentos harmônicos profundos” e que se distingue de 

outros gêneros brasileiros como o samba, por exemplo. Isso nos leva a refletir sobre 

uma “paisagem sonora” da MPIB a partir desse tipo de característica. Mesmo que 

sejam ainda insuficientes como aspecto diferencial, me parecem essenciais para 

termos uma noção de aspectos sonoros que marcam a MPIB.“Soar brasileiro” é uma 

peculiaridade que dificilmente pode ser definida musicalmente, mas Chico Saraiva e 

Hamilton de Holanda nos dão algumas pistas. A sonoridade é definida por ambos em 

termos de uma “linguagem rítmica e temática”, de uma “malemolência” e de uma 

“melodia brasileira” com “movimentos harmônicos profundos”. 

 

2.6 Universalidade do Local 

 A MPIB relacionada a uma linha mais experimental (cf. Piedade 2003) pode 

ser definida por influências bem variadas. Ao encontrarmos nas representações 

verbais, produções fonográficas e ao vivo sentidos que se relacionam a uma pretensa 

inclusão de variados ritmos e estilos musicais, somos obrigados a desconfiar do 

discurso e procurar verificar empiricamente “o que fazem” os músicos, para além “do 

que dizem” que fazem. Por outras palavras, precisamos verificar os aspectos musicais 

e estéticos de culturas regionais e locais incluídos no repertório da MPIB e vistos 

pelos integrantes da comunidade musical como essenciais; porém, o que está sendo 

tocado realmente nessas composições? Como será a representação feita pela MPIB 

das culturas regionais e locais?  Qual o grau de autenticidade dos aspectos originais 

em face de sua relação com aspectos advindos de outras matrizes culturais? Essas 

questões são essenciais para entender as representações verbais dos “nativos” e seus 

sentidos no contexto sócio-econômico e cultural da MPIB em São Paulo. 

 A partir de uma proposta que se pretende universal e abrangente, os 

instrumentistas inserem em suas composições elementos musicais advindos de 

culturas regionais e locais, juntamente com técnicas de composição e execução 
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modernas utilizando, além dos procedimentos musicais, o ferramental tecnológico 

como sintetizadores, samples, protocolos MIDI, aplicativos computacionais de edição 

de áudio, mixagem e masterização. Ou seja, arregimentam aspectos sofisticados com 

o que há de ponta na indústria da tecnologia de áudio aliados a concepções musicais e 

estéticas tradicionais e um “discurso” que enfatiza uma “busca por universalidade”. 

Obviamente essa discussão nos encaminha à questão relativa aos instrumentos 

utilizados na realização dessa música que chamamos “música instrumental”. 

Nesse trajeto que compõe historicamente o amplo repertório da MPIB, 

autores, compositores e instrumentistas descobrem sonoridades brasileiras e ouvintes 

se deparam com “novas” e diferentes versões do Brasil. Hermeto Pascoal ilustra 

bastante bem a “polêmica” sobre a brasilidade da música. Segundo os interlocutores, 

sua obra soa “brasileira” e com “movimentos harmônicos profundos”, sua opinião 

sobre a brasilidade é interessante na medida em que relativiza tanto a noção de música 

quanto de brasilidade. 

 
HP: Como todas as músicas de todos os países tem influências, não 
adianta nenhum país querer ter sua música só, pode ter a música com 
seus costumes, mas as influências não, porque ninguém tem um 
saquinho cheio de vento guardadinho pra dizer que é só dele, não, o 
vento não pára, as nuvens não param, a água, a luz, não param, (...) a 
música também paira pelo mundo afora, e é isso que eu digo, é por isso 
que eu não quis dizer que eu só sei música brasileira, existe a música 
do Brasil feita com os costumes do Brasil, como as comidas, se você 
vai lá no Japão tem feijão também, não sei se levam daqui mas eu sei 
que tem (risos). (Entrevista concedida a Marta Fonterrada e levada ao 
ar pela Rádio Cultura FM [103,3] no programa “Ouvido Absoluto”  de 
20/09/2002). 

 
Do ponto de vista de Hermeto Pascoal, temos de um lado as “influências” que estão 

relacionadas aos aspectos musicais de outros países, enquanto os “costumes” parecem 

se relacionar com as características próprias da cultura brasileira. A música existe em 

todos os lugares, mas só aqui ela existe com os “costumes do Brasil”. O que Hermeto 

define como “costumes” são fatores determinantes no momento em que o músico [ou 

compositor] está resolvendo seus problemas de execução instrumental e 

composicional. 

 Nesse sentido é que a MPIB pode ser entendida como uma atividade produtiva 

que se dá através do “lugar” onde o músico instrumentista se situa nesta rede que 

entrelaça os três pólos já mencionados: brasileiro e estrangeiro, popular e erudito, 
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tradicional e moderno. As afirmações de Hermeto nos indicam a influência dos 

costumes de uma região sobre a especificidade técnica e estética da música enquanto 

“paisagem sonora” e símbolo nacional, mas também nos mostram uma música com 

alto padrão técnico. Tais aspectos colocam a MPIB na contramão da indústria cultural 

voltada para as massas. 

 

 
Figura II. 3 – Diagrama da “rede” na qual se constitui a MPIB com as intersecções entre 

brasileiro/estrangeiro, erudito/popular e moderno/tradicional, já mencionadas no Capítulo I (Fig. I.3). 
 

O que interessa para músicos como Hermeto Pascoal ou Hamilton de Holanda 

é a universalização das linguagens e a ruptura com rótulos e divisões como 

brasileiro/estrangeiro, erudito/popular e moderno/tradicional, ao mesmo tempo em 

que afirmam a preferência pela música brasileira. O que está em jogo não é a música 

em si a ser tocada, brasileira ou não, popular ou não, moderna ou não, mas sim a 

supremacia do instrumento, o domínio técnico do instrumento para tocar qualquer tipo 

de música pois o ideal é “dominar as linguagens, porque aí você pode fazer o que 

quiser”. Nesse sentido, o músico instrumental atua, de certa forma, como um 

poliglota musical. Esta é primazia do sensível. O interprete é apenas um instrumento 

do instrumento musical: 

 
HP: Deus não botou nada igual, é tudo umas coisas diferentes das 
outras, existe uma coisa linda, uma irmandade muito linda entre os 
músicos, principalmente de música instrumental, não tem aquela 
vaidade de dinheiro porque quanto mais a gente aprende, graças a 
deus, a gente ganha menos dinheiro. Dinheiro atrapalha. Então quer 
dizer que a música erudita, hoje em dia você está começando a tirar o 
nome das coisas, você está começando a universalizar tanto a música, 
está havendo uma coisa tão linda, uma união tão bonita na música, as 
tendências estão tão próximas que os músicos todos em todos os 
instrumentos já estão começando, os músicos de música erudita já 
tocam um frevo, um maracatu, não esta havendo mais aquela 
separação, isso eu fico feliz da vida porque eu sou um dos lutadores 
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por isso, de que a gente se junte. Vamos juntar a música porque a 
música é universal. Não tem um estilo só que fique só naquilo, com o 
tempo vai ficando cansativo. Todos os grandes compositores que já 
voltaram para o céu, todos eles se estivessem aqui estariam evoluindo, 
também eles não estariam fazendo a mesma coisa (...) então porque 
não misturar as coisas, é bonito misturar e universalizar as coisas, 
principalmente no Brasil que é o país mais colonizado do planeta (sic) 
(Idem). 

 
Certamente Hermeto Pascoal poderia ser classificado em mais de uma das linhas da 

MPIB. Primeiro porque seu trabalho se espraia por diferentes searas ao longo de sua 

carreira e segundo porque existe um lastro experimentalista em seu trabalho que o 

leva a composições autênticas e dificilmente classificáveis.  

O experimentalismo de Hermeto aponta aos ouvintes e aos músicos a 

possibilidade de romper com barreiras convencionalmente estabelecidas, já que “as 

tendências estão tão próximas” e “a música é universal”. Tais características, que se 

apresentam não só no trabalho de Hermeto, conferem a algumas linhas da MPIB, 

aspectos de um tipo de universalidade que pretende incluir diversos gêneros e estilos a 

partir de uma “visão” brasileira. No texto do encarte do disco “Hermeto Solo: por 

diferentes caminhos”, lançado em 1988, pela gravadora independente “Som da 

Gente”, Hermeto escreve: “(...) Também tem coisas com um som bem moderno 

harmonicamente falando: Nascente [faixa 4 do lado A], que poderia ser rotulada de 

várias maneiras, pois tem tudo, todos os caminhos”. 

Em outro momento ele fala sobre a música que dá nome ao disco “Por 

diferentes caminhos”: “(...) traz a idéia que acabou dando o título para o disco e é 

um resumo: composta na hora dentro do estúdio”. O domínio das linguagens é 

essencial para fazer uma música “que tem tudo, todos os caminhos” e que pode ser 

“composta na hora”. Para Hamilton de Holanda, “Hermeto atingiu uma linguagem 

transcendental. (...) Uma linguagem brasileira”. Essa é uma característica 

interessante, pois ao mesmo tempo em que transcende o local, ainda é apontado e 

identificado como brasileiro. Apesar de muitos músicos não conseguirem definir o 

que seria a especificidade da música instrumental brasileira, a inclusão de linguagens 

e estilos diferentes sempre acaba sendo mencionada. É o que acontece nessa 

passagem da entrevista com Hamilton de Holanda: 

 
HH: Cada região, cada país, cada cidade até, aqui no Brasil, porque o 
Brasil é muito grande, cada lugar tem como se fosse um sotaque. Seria 
o sotaque, em palavra palpável, mas não sei o que é. E que quem toca, 
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quem é artista, e até quem não toca, mas tem sensibilidade, sente isso. 
E eu tenho certeza de que vocês sentem isso, mas também não sabem o 
que é (www.gafieiras.com.br, 15/08/2003). 

 
O sotaque musical brasileiro apesar de não ser algo palpável e facilmente definível foi 

citado por diversos músicos. O que Hamilton enfatiza em sua fala é um aspecto 

musical que transcende as características da localidade alcançando a sensibilidade de 

músicos e ouvintes e criando uma experiência musical compartilhada.  

A “enorme gama de estilos e ritmos” de que fala Nelson Ayres é citada 

também por outros músicos como fonte de conhecimento e inspiração. A partir do 

momento em que o músico explora todas as possibilidades sonoras que lhe convém, 

sejam elas brasileiras ou não, ele expressa uma certa consciência dos elementos que 

integram seu trabalho. A questão interessante é que as possibilidades “brasileiras” são 

apontadas como fundamentais para a identidade da música que realizam, sendo 

inclusive diferenciadas enquanto preferenciais.  

O compositor e saxofonista Carlos Malta afirma que o frevo, ou o baião são 

opções musicais tanto quanto o jazz. Os gêneros são apontados como “influências”. 

A dificuldade de tocar os idiomas musicais brasileiros é indicada como uma maneira 

de “desenvolver” a “técnica”, ao mesmo tempo em que surge como opção estética 

preferencial. 

 
CM: (...) O nordeste é a minha opção. (...) Enquanto o pessoal estava 
indo pra fora, pra Boston, pra Alemanha ou mesmo pra Suíça, eu 
acreditando que o Brasil era uma das maiores fontes de inspiração, 
fonte pra explorar musicalmente. Eu pensei, porra, pra que vou 
aprender a tocar bebop, jazz e não sei o quê, se eu posso aprender a 
tocar o frevo – que é difícil pra caramba, sabe – se eu vou poder frasear 
bacana em cima de um baião, saber tocar baião, como é que acentua, 
como é que faz um maracatu. (...) Mas de certa maneira, a gente, como 
vem fazendo uma varredura, como vem resgatando outras missões ao 
longo da nossa vida, a gente acredita que isso tudo seja influência. De 
uma certa maneira você só constata que isso aí é realmente uma 
influência. (...) O nordeste apareceu como opção artística pra mim, de 
desenvolver principalmente a minha técnica, a minha linguagem 
musical a partir da música do nordeste. (...) eu fui desenvolvendo essa 
linguagem toda de “nordestejo” ou “nordestinês” ou a maneira 
nordestina de tocar, de frasear ou de pensar musicalmente (Entrevista 
concedida a Egídio Leitão www.musicabrasileira.org.br, 04/07/2004). 

 

A noção que os músicos possuem sobre termos como “influência”, “gênero”, 

“idioma”, “linguagem” e “costumes” variam consideravelmente como podemos 
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constatar. Para Hermeto as “influências” estão relacionadas aos aspectos musicais de 

outros países, para Carlos Malta estão relacionadas a “gêneros”. No entanto, ambos se 

referem a coisas semelhantes. Tanto Malta quanto Pascoal estão atentos às tensões 

presentes nos diferentes campos musicais.  

O pianista Benjamim Taubkin também demonstra consciência dos elementos 

musicais que integram seu trabalho sendo que, de maneira semelhante a Carlos Malta, 

as linguagens brasileiras são indicadas como privilegiadas e preferenciais na 

construção do universo sonoro das composições da “Orquestra Popular de Câmara”. 

 
BT: (...) uma hora me ocorreu e eu pensei caramba, me deu o maior 
desejo de fazer uma orquestra com instrumentos brasileiros, bandolim, 
acordeom, viola caipira, percussão, flauta, misturado ao violoncelo, ao 
piano, ao saxofone e foi aí que nasceu a orquestra, para fazer esse 
projeto, eu tive essa idéia e comecei a pensar nas pessoas, (...) chamei 
o Teco Cardoso, já tinha o Mané (Silveira), o Toninho Ferragucci, o 
Teco e eu, pensei no Ronie, Paulo Freire e a gente foi chamando as 
pessoas, foi assim. 
 
Eu: E as composições eram suas, você que escrevia? 
 
BT: A primeira, eu compus uma suíte, porque quando a orquestra 
tocou, ela so tocou uma música que está no primeiro disco, que é a 
“Suíte Popular da Câmara”, foi a primeira música que eu fiz para a 
orquestra, quer dizer a orquestra não existia, ia tocar daqui a um mês e 
meio, aí eu escrevi essa música para a orquestra tocar esse concerto, 
que já era a idéia do que seria a orquestra, o universo da viola, da 
sanfona, cada universo trazia junto a música da onde vem, a viola tem 
um coisa peculiar do universo da música caipira e da linguagem, e eu 
sinto que a orquestra preserva isso até hoje, quer dizer ela busca isso, 
ela busca um olhar sobre a música brasileira, não é só o meu olhar 
pessoal mas é o meu olhar dirigido a esse universo, tem um jeito de 
compor para a orquestra eu acho, não é simplesmente fazer música, e 
então eu fiz essa música (...). 

 
Para Taubkin, uma “orquestra com instrumentos brasileiros” teria mais 

possibilidades de representar sonoridades diferentes, de diferentes regiões do país e 

lançar um olhar específico sobre a música brasileira. Dirigir o olhar para “esse 

universo” significa incorporar também elementos musicais antes relegados pela 

música instrumental, mas significa também relê-los e realocá-los em um outro 

contexto bem diverso dos contextos originais. Tal deslocamento representa sempre 

um risco, pois a incorporação terá sempre repercussões para além do instrumentista 

que a utiliza. Podemos perceber o “olhar sobre a música brasileira” no texto do 
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encarte do disco que acompanha a música com o sugestivo nome “Suíte para pular da 

cama (e ver o Brasil)”: 

 
Somos ainda estrangeiros em nosso próprio país. A idéia é a de ampliar 
nosso quarto, abrir as janelas e deixar o Brasil entrar. Com sua beleza 
própria. Aqui cada músico da orquestra traz um pouco de seu universo. 
A melodia e contemplação de Lui Coimbra, o Urucuia de Paulo Freire, 
o nordeste de Toninho Ferragutti (que tem outras regiões em si 
também), o bambu indígena de Teco Cardoso, a incrível zabumba de 
Zezinho Pitoco (ma rapaz!), o centro (Ademir da Guia talvez?) de 
Silvinho Mazzuca Jr. e a magia de Naná Vasconcelos (Encarte do 
disco “Orquestra Popular de Câmara”). 

 
Mais uma vez, da mesma forma que o grupo de Nelson Ayres “Pau Brasil” já havia 

enfatizado, para Taubkin somos “estrangeiros em nosso próprio país”, é o “Manifesto 

Antropófago” (Andrade [1928] 1967) com seu “Tupi, or not tupi that is the question” 

e “contra todas as catequeses” que se faz presente nos conjuntos de MPIB. 

Embora exista, por um lado, uma preocupação em não criar uma falsa ilusão 

sobre a verdadeira identidade do instrumentista, pois Benjamim não quer ser nem 

“mais simples”, nem “mais complicado” do que realmente é, por outro lado não 

transparece a preocupação em não criar uma falsa ilusão em relação à verdadeira 

identidade daqueles que são representados. De certa forma, Benjamim se refere a uma 

possibilidade de “criação sincera” na medida em que, feita de outra forma “seria 

falso”, seria ilusória. O “olhar sobre a música brasileira” incorpora uma perspectiva 

que pretende não falsificar, supervalorizar ou subvalorizar o que se toca ou o universo 

do instrumentista. Porém, curiosamente os músicos não mostram uma preocupação 

com o universo que se pretende representar. 

 
BT: Esses vários brasis que passam no palco, no fundo fazem sentido 
pra gente, eu não quero macaquear uma coisa, ou ser também mais 
simples do que eu sou, não dá, eu quero que seja inteiro e acho que 
todos querem isso lá, não pode ser nem mais complicado nem mais 
simples porque seria falso, eu não moro no meio do sertão, não é 
verdade isso para mim, eu tenho toda a influência que eu tenho, eu 
ouvi desde o Tom Jobim, a Ella Fitzgerald, Herbie Hancock, 
Schumann, Schubert, pra mim está ali também, junto com bumba-meu-
boi, com congada, junto com música árabe, indiana, esse é o meu 
mundo, e eu quero poder fazer sem restrição se pra mim faz sentido. 
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Para discutir a perspectiva de uma criação musical antropofágica que se alimenta de 

“vários brasis” é muito importante tratarmos também das produções fonográficas, 

suas semelhanças e diferenças em relação à produção ao vivo.  

Tal assunto tem relação com a própria constituição da MPIB na medida em 

que, por um lado, o público entra em contato com o artista e sua obra a partir do 

fonograma e por outro, é com o fonograma que o músico se mostra ao grande público. 

A diferenciação entre produção de fonograma e produção ao vivo pode ser importante 

para entender não só semelhanças e diferenças, mas os pontos de intersecção entre 

esses dois tipos de produções. Para Hermeto Pascoal “as coisas são diferentes” no 

seguinte sentido: 

 

HP: Muita gente compara o palco com o estúdio, e é completamente 
diferente. É a mesma coisa que comparar a igreja com uma missa no 
meio da rua. Não é a mesma coisa. Não quer dizer que é ruim, as 
coisas são diferentes (Pascoal apud Garcia e Almeida, 2003: 36). 
 

Justamente pelas diferenças entre os dois tipos de produções, as escolhas (no 

momento de criar uma produção ao vivo ou uma produção de fonograma) também se 

relacionam com os gêneros musicais, ou até mesmo com a linha da MPIB a qual o 

músico possui afinidades. Por um lado, os dois tipos de produções não podem ser 

nivelados pelos mesmos parâmetros já que se referem a trabalhos diferentes que 

demandam especificidades diferentes, por outro, possuem um lastro único já que são 

atividades realizadas pelos mesmos agentes, com técnicas instrumentais semelhantes e 

dentro do mesmo ramo de atividade. É preciso nos perguntar sobre suas diferenças 

mas também sobre suas semelhanças para entender a constituição da MPIB através 

dos cruzamentos de diversos aspectos que se relacionam a questões estéticas, 

musicais, técnicas e de mercado. Zerró Santos demonstra isso: 

 
Eu: Essa história do que tocar é engraçada porque a maioria das 
pessoas que tocam com vocês parece que não têm discriminação em 
tocar samba, jazz, baião etc., tocar é tocar. 
 
ZS: Não, não, não tem nada a ver, eu mesmo já discriminei bastante, 
agora tem uma coisa que eu não faço mesmo, vamos gravar um disco 
eu não gravo jazz, isso eu não faço mesmo, por sinal o produtor 
francês me falou exatamente isso, e eu disse ‘não isso aqui é 
brincadeira, é divertimento, parque de diversão’, eu não tenho 
coragem, te juro por deus, mas lá é divertimento. 
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Eu: Isso é interessante porque passa a existir uma diferença entre o 
som de palco, do dia a dia e o som que você quer produzir mesmo? 
 
ZS: Não tem nada a ver, a concepção é a mesma, o couro comendo, a 
música maravilhosa, mas o gênero eu não seria capaz, não abriria mão, 
isso jamais, tinha uma época que eu tinha uma filosofia de falar que 
não tocava jazz no palco, hoje em dia não, mas no disco não, tanto que 
hoje eu toco mais jazz, quer dizer não só jazz, mas com a concepção 
jazzística. Agora o disco não tem jazz, a concepção jazzística sim, e a 
concepção da música brasileira, mas no disco não tem nada a ver tocar 
jazz, é isso. 
 

Embora Zerró Santos não veja problemas em tocar jazz no palco atualmente, o fato de 

não abrir mão de gravar música brasileira mostra que existe uma certa adaptação tanto 

no trabalho de execução ao vivo quanto uma especificidade da produção fonográfica 

que aponta a convicção e preferência na inclusão de determinados gêneros musicais.  

Em relação aos gêneros, o samba ou qualquer outro deve ser entendido de 

maneira relativa, pois representa sempre apenas mais um entre os muitos gêneros que 

podem ser utilizados na MPIB. Talvez uma das características mais marcantes desse 

gênero musical seja a forma de lidar com os ritmos, estilos, sonoridades, timbres, 

técnicas instrumentais e de escrita, talvez o especificamente brasileiro não seja o 

conteúdo, mas a forma de lidar com o sensível.  

A diferenciação entre a produção fonográfica e a produção ao vivo mostra que 

as preferências são determinantes na construção da musicalidade pela qual o artista 

quer se identificar. Por outro lado, considerando-se que ambas as produções fazem 

parte do trabalho do músico instrumentista pode-se dizer que, ou no palco ou no 

estúdio, toca-se todo tipo de música seja brasileira ou não. 

 
ZS: (...) por exemplo, agora eu vou tocar no All of Jazz, (...) vamos 
fazer um tributo a Miles Davis e Coltrane, lá eu vou tocar só isso, 
então eu vou relax também, é uma adaptação também de acordo com o 
trampo que vai rolar, é legal, e no Dinorah a gente tocou de tudo. 

 
Já Benjamim Taubkin e a “Orquestra Popular de Câmara” apresentam um percurso 

diferente. Benjamim compôs especialmente para uma apresentação que acaba 

fundando uma nova orquestra e que é registrada no primeiro disco. Apesar das 

técnicas de produção ao vivo serem bem diferentes das utilizadas no estúdio, no que 

diz respeito ao repertório apresentado, palco e estúdio muitas vezes não se 

diferenciam na medida em que se mostra ao vivo o resultado do trabalho realizado no 

estúdio. Obviamente as histórias de vida dos músicos que tive contato são muito 
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diferenciadas e apontam, às vezes, para caminhos quase opostos, apesar disso as 

questões que acabam sendo retomadas por todos sempre apontam aspectos 

relacionados a específicas concepções estéticas que envolvem sonoridades e 

oportunidades de trabalho, principalmente produção fonográfica e ao vivo. 

 A música instrumental realizada com as peculiaridades de músicas tradicionais 

específicas, mesmo quando diferenciada entre palco e estúdio, é muito importante na 

conformação do gênero MPIB. Isso porque ao mesmo tempo em que apresenta ao 

público novas versões sobre o Brasil, mostra também possibilidades que tendem a 

ampliar o universo idiomático do gênero através de uma busca mais inclusiva e 

abrangente. Os instrumentistas da MPIB mostram, de certa forma, que é possível 

“ampliar nosso quarto” pulando da cama para ver o Brasil. Mas temos que entender 

de que forma isso é feito, quais as implicações e quais as representações envolvidas, 

em outras palavras, quais as versões e montagens dos universos sonoros representados 

e de que maneira as repercussões de tais representações afetam tanto o universo 

representado, quanto os músicos que representam, e quais os efeitos de reflexividade 

que estão em jogo nessas construções. Cabe a questão: quem ganha e quem perde com 

esse tipo de articulação? 

 

2.7 A fusão brasileira  

O funk e o fusion são gêneros musicais nascidos e desenvolvidos nos Estados 

Unidos. Certamente herdados do soul, do rhythm’n’blues e do jazz, o funk se 

consolida no mercado norte americano a partir do movimento “Black Power” e pelos 

“Direitos Civis” na década de 60 com nomes como James Brown, Sly and the Family 

Stone, Parliament, Funkadelic, J B’s, P-Funk e George Clinton. Possuíam uma 

sonoridade marcada por naipes de sopros, harmonias relativamente simples (muitas 

vezes com a estrutura do blues), melodias do “soul music” amplamente arquitetadas 

nas escalas pentatônicas e um ritmo quaternário, geralmente acelerado e com 

acentuações nos tempos pares.  

Obviamente tais características poderiam ser atribuídas também a outros 

gêneros, mas o fato é que o repertório advindo desses gêneros norte americanos 

influenciaram amplamente os músicos brasileiros, principalmente das décadas de 80 e 

90, e continua influenciando até hoje. Embora o termo fusion seja utilizado em 

diversos contextos e áreas específicas do conhecimento, inclusive na própria 
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antropologia, no âmbito musical o termo tem sido utilizado pelos músicos com um 

sentido relativamente consensual.  

O fusion enquanto um gênero musical e rótulo criado pela indústria 

fonográfica e mercados de CDs representa uma vertente que relaciona o jazz ao rock, 

principalmente o rock progressivo. A mescla de gêneros mais tradicionais como 

blues, soul e os diferentes estilos jazzísticos à sonoridade mais agressiva do rock com 

a utilização de sintetizadores e guitarras elétricas distorcidas marcam as características 

do fusion. No Brasil nomes como “Black Rio”, “Metalurgia”, “Cama de Gato”, 

“Medusa”, os trombonistas Raul de Souza, Bocato e o baixista Celso Pixinga podem 

ser enquadrados nessa linha. 

Nesta, como em outras linhas, características ligadas à improvisação e arranjo 

são amplamente valorizadas assim como a experiência musical da prática de conjunto, 

da música ao vivo e da solidariedade do conjunto em produções fonográficas. Termos 

como “universalidade” e “cooperação”, já citados por Hermeto Pascoal, são 

continuamente utilizados e expressam características sonoras e de sociabilidade 

simultaneamente. 

A “irmandade” entre os músicos também é citada com certa freqüência. Em 

todas as linhas podemos observar representações e indícios que o “espírito” 

empreendedor cooperativista e a experiência de tocar em conjunto são valorizados 

como um dos aspectos de maior valor para um trabalho musical bem articulado. 

Compartilhar o evento musical sempre é apontado como uma forma de interação que 

transcende a linguagem verbal. O contra-baixista Celso Pixinga explica da seguinte 

maneira a experiência musical constituída em seus trabalhos: 

 
CP: (...) sempre peguei a ajuda dos meus amigos músicos, eu sempre 
fiz uma cooperativa, desde essa época que eu mantenho até hoje, 
minha filosofia é a seguinte: uma andorinha só não faz verão. Eu 
sempre estou abrindo para gente nova, quando eu vou fazer um disco 
eu não gosto que seja tudo do Pixinga, eu gosto de abrir, essa filosofia 
é o ponto de partida do meu trabalho Celso Pixinga Instrumental (...), 
todo mundo que trabalha comigo, que está na minha banda, ou passou 
por ela, deu uma somada com a sua performance e com o seu lado de 
composição, quer dizer que realmente é uma família mesmo, não é um 
gueto, é uma família, e assim é com as composições (…). 

 
Celso Pixinga é um músico que se afirma na linha funk e fusion da MPIB. Sua música 

é muito influenciada por músicos norte americanos – na medida em que o próprio 

funk e fusion são gêneros nascidos nos Estados Unidos. Porém, um aspecto peculiar 
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pode ser encontrado em sua música: a harmonia. A busca por “movimentos 

harmônicos profundos” faz com que, Celso Pixinga crie uma sonoridade bastante 

particular. Ritmicamente embasado no funk, no entanto com “harmonias 

brasileiras”, a música de Pixinga procura extrapolar as fronteiras políticas e 

estilísticas através de um “sotaque” próprio mesmo apresentando um gênero 

originado em outro país. Em outras palavras, Pixinga toca um gênero norte americano 

mas “com os costumes do Brasil”. 

 
CP: (...) eu acho o seguinte, eu sou um cara do funk, do fusion, mas a 
nossa essência, a nossa música, a parte harmônica tem que ser João 
Gilberto e Tom Jobim, então a minha música pode ser o maior funkão, 
mas tem as harmonias brasileiras. Eu fui fazer uma pesquisa disso para 
compor, geralmente eu componho no violão, escrevo todas as coisas, 
vamos supor 70% do trabalho feito, e aí eu quero a cooperação da 
banda (…). 

 
Segundo alguns entrevistados, a música instrumental esteve durante alguns anos 

relativamente “ausente” do mercado. No início dos anos 70 com a crise do petróleo 

(cf. Ortiz [1988] 2001), a indústria fonográfica como um todo enfrentou dificuldades 

e com a música instrumental não foi diferente. O final dos anos 70 e início dos 80 foi 

apontado como um momento de retomada e surgimento de muitas bandas 

instrumentais em São Paulo, entre elas muitas estavam ligadas ao funk e fusion. Os 

estabelecimentos citados pelos músicos como “Lira Paulistana”, “Saint Germain”, 

“Baiúca”, “Sanja”, são lembrados como verdadeiros pólos de produção e apresentação 

de música instrumental em São Paulo. O baterista Lauro Lellis relembra essa época da 

seguinte maneira: 

 
LL: (...) [no final da década de 70] a música alternativa era a música 
instrumental, e tinha muita música instrumental, quando eu comecei a 
fazer música instrumental foi na época do “Jasco” que era já início da 
década de 80 (...) se você pegar a época áurea do Sanja que era o bar 
de música instrumental, o grande problema que levou muitas bandas a 
não existir mais é que quase ninguém se dava ao trabalho de compor, 
(...) o “Jasco”, por exemplo, nunca tocou música de ninguém, nós 
sempre compusemos, a maioria dos grupos que tocavam no Sanja era 
cover. (...) Pra mim muita coisa começou no Lira Paulistana, muita 
banda chegou a gravar (...) mas era muito mais difícil. 

 
Grupos que apostaram em suas próprias composições e conseguiram gravar são tidos 

como os precursores dessa fase da MPIB que começa no final dos anos 70 e início dos 

80. Praticamente foi nessa época que se “consolida” a linha da MPIB ligada ao funk e 
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fusion simultaneamente à linha experimentalista. Celso Pixinga fala de sua carreira no 

início dos 80 após atuar como “sideman” de cantores: 

 
CP: (...) aí minha carreira foi evoluindo até 82 quando eu comecei a 
tocar com uma banda chamada Zona Sul, a gente tocava no antigo 
Saint German, foi aí que eu comecei a ver a música instrumental (...). 
 

Alguns anos depois, Celso Pixinga vai para o Rio de Janeiro onde encontra um 

panorama diferente. Na década de 60 e início de 70 os grupos de música instrumental 

se proliferam em São Paulo, já no início da década de 80, Pixinga aponta que no Rio 

de Janeiro o mercado de trabalho estava relativamente mais organizado: 

 
CP: Quando eu fui para o Rio de Janeiro em 83, 84, tocar lá com os 
caras, eu vi que lá a música instrumental estava organizada, tinha 
gravadora, os caras ensaiavam, colocavam uma roupa legal para tocar 
música instrumental, existia o Mistura Fina, o Jazz Mania, o People, 
mais os projetos de música instrumental, conheci os caras, (...) e 
quando eu vi aquilo no Rio, eu falei caramba, é isso que eu quero, aí 
voltei para SP e montei a minha primeira banda Celso Pixinga e 
Banda. (...) na época o Saint Germain fervia, aí eu fiz a minha primeira 
gig lá, eu já tinha tocado no bar e tal, tinha fila na Frei Caneca, foi um 
estouro, lotação maior no bar, foi uma coisa de louco, o dono do bar 
dava risada, fila pra entrar, tudo lotado, não dava pra ver nada, foi 
assim que começou minha carreira. 
 

Na década de 80 os músicos em São Paulo começam a se organizar, empresários 

começam a investir em estabelecimentos e conseqüentemente surgem mais postos de 

trabalho para os instrumentistas. Isso contribui para o crescimento do mercado que 

hoje é apontado como o maior mercado para a música instrumental ao vivo no Brasil. 

Ao longo das décadas de 80 e 90, a MPIB se consolida em São Paulo e chega no ano 

2000 com diversas associações de músicos, cooperativas, gravadoras e selos 

independentes geridos muitas vezes pelos próprios músicos6. A linha da MPIB ligada 

ao funk e fusion, à qual Pixinga se filia, também tem seu papel na consolidação da 

música “independente”. 

                                                 
6 Muitas são as organizações geridas por músicos ou pessoas ligadas ao meio no mercado atual. Vale 
lembrar principalmente das produtoras geridas também por músicos como Visom, Núcleo 
Contemporâneo, Zabumba, Acari e Kuarup, entre muitas outras que poderiam ser citadas. Outras 
organizações como a Associação Brasileira da Música Independente (ABMI), a Brazilian Music & Arts 
(BM&I), União Brasileira de Compositores (UBC), Associação de Músicos Arranjadores e Regentes 
(AMAR), Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais (SICAM), Sociedade 
Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Autorais (SOCINPRO) e Associação Brasileira de 
Música (ABRAMUS) também são muito importantes no cenário da produção da música independente 
instrumental e em sua maioria possuem também relações com instrumentistas. 
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 Outro aspecto relevante da linha que aqui se apresenta diz respeito às 

referências ao rock, em especial o rock progressivo que na época (meados da década 

de 70 em diante) havia uma penetração considerável no Brasil. Embora o rock 

internacional, notadamente o norte americano e inglês, tenham exercido uma 

influência determinante nos conjuntos de rock nacional, também podemos observar 

tal influência nos conjuntos de MPIB surgidos no final dos anos 70 e início dos 80. 

Dois músicos que espelham essa trajetória são Mozart Mello e André Geraissati. 

 
MM: (...) talvez a banda que eu gravei meu primeiro disco, era já a 
época de rock progressivo, nós tivemos uma banda chamada “Terreno 
Baldio” nós gravamos acho que foram dois discos, um 4 canais e o 
outro 16 canais e a proposta da gente era imitar totalmente as bandas 
progressivas como Gênesis, Yes, Gentle Giant, com letras em 
português (...) a coisa foi andando e eu lembro de estar no camarim do 
“Terreno Baldio” estudando as apostilas do cursinho então, eu prestei e 
fiz engenharia, eu larguei a engenharia no último ano, apareceu uma 
outra banda que era o “Joelho de Porco” e eu deixei a faculdade 
totalmente para me dedicar a essa banda que estava na mídia, estava na 
Globo, foi o meu primeiro contato com a grande mídia, eu tenho 
vídeos tocando nos Trapalhões, a gente ia no Raul Gil, todas essas 
coisas (...). 

 
Mozart Mello começou a se envolver com a música quando conheceu o rock’n’roll, 

antes de conhecer o grupo inglês Beatles, já se identificava com Elvis Presley que era 

seu ídolo, a relação ídolo/fã e a identificação com o rock foram os dois elementos que 

colocam Mozart Mello na música “de uma forma muito violenta”. Ele também 

participou do grupo formado por André Geraissati, o Trio D’Alma. Interessante notar 

que embora possuam carreiras com trajetórias obviamente diferentes, ambos são 

instrumentistas da mesma geração e possuem influências também relativamente 

semelhantes. 

 
MM: (...) eu me lembro que minha carteira de músico eu tirei em 80 e 
nessa época já tinha um movimento de música instrumental, o pessoal 
que tocava a noite estava fazendo algumas coisas em teatros, eu 
comecei a participar de bandas com pessoas como o baixista Nico 
Assumpção, o baterista Carlos Bala, o Arismar [do Espírito Santo], aí 
eu fui ver que os grandes músicos tocavam na noite, não tinha tradição 
de música instrumental, às vezes tinha um Hermeto, mas era muito 
pouco, às vezes alguma banda de fora, mas a coisa começou a pegar 
mesmo nos anos 80, para mim culminou em 84 com “Trio D’Alma” 
me chamar para tocar, foi a primeira vez que eu tocava música 
instrumental em nível internacional, eu tive que me adaptar ao jeito 
deles de tocar que tinha outra técnica, que eu me lembre eu fiquei 4 
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anos, a gente gravou um disco só e no segundo surgiram problemas e 
tivemos que parar, seria um disco de violão e orquestra, foi uma pena 
que não saiu (...). 

 
André Geraissati também tem um forte envolvimento com o rock. Na entrevista 

concedida à Marta Fonterrada ele firma suas raízes em grupos como o “The 

Ventures”: 

 
AG: A primeira coisa que eu ouvi na minha vida foi The Ventures com 
a guitarra elétrica, é um grupo de surf music, e esse guitarrista, o solista 
Nok Edwards, pra mim é um referencial de como tocar guitarra elétrica 
é por isso que essa música [Caravan de Duke Ellington interpretada 
por The Ventures] é importantíssima. (Entrevista levada ao ar pela 
Rádio Cultura FM 103,3 no programa “Ouvido Absoluto” em 
08/09/2003). 
 

Segundo Geraissati, no final dos anos 80 e início dos 90 o cenário da música 

instrumental estava relativamente restrito. Para ele o mandato do presidente Fernando 

Collor foi um desastre para a produção musical brasileira. Nessa época André 

idealizou o Projeto “Brasil Musical” que foi patrocinado pelo Banco do Brasil. O 

projeto durou 10 anos, foram gravados 60 Cds e realizadas 3000 apresentações por 

todo o Brasil. Em 1991 André Geraissati foi indicado para o Grammy com o disco 

Brazilian Image que gravou com Paul Horn. Depois dos últimos concertos realizados 

pelo “Trio D’Alma” em Nova Iorque, André permanece nos Estados Unidos, pois, 

segundo ele, o cenário estava relativamente aquecido com grupos como Pat 

Metheney, os Breakers Brothers (Michael [saxofonista] e Randy [trompetista]), a 

pianista brasileira Eliane Elias, a cantora Flora Purim e o percussionista Airto 

Moreira. 

 
AG: O cenário estava bem legal para a música instrumental nos 
Estados Unidos, no Brasil nem tanto, teve uma efervescência no 
comecinho dos anos 80 aqui em São Paulo, no Lira Paulistana em 
Pinheiros que foi o celeiro da música instrumental paulistana e que 
acabou sendo um grande movimento, aí pintou o Pau Brasil do 
Nelsinho [Ayres], o Medusa, o Péantepé, o Papavento, e mais um 
milhão de grupos, e teve um selo fundamental que foi o ‘Som da 
Gente’ da Teresa Sousa e do Walter Santos que são da época da bossa 
nova que foi fundamental, mas alguma coisa aconteceu em meados dos 
80 que esse movimento deu uma parada, eu fui para os Estados 
Unidos, o Egberto já estava na Europa e a música instrumental no 
Brasil foi perdendo a força e quando entrou o Collor a música como 
um todo perdeu a força mesmo (Idem). 
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O rock foi fundamental na música instrumental experimental relacionada com o funk 

e fusion. Nomes como “Beatles”, “Rolling Stones”, “Led Zeppelin”, “Jimmy 

Hendrix” são constantemente citados pelos músicos. Outros, menos conhecidos do 

grande público também tiveram sua importância, como o caso do grupo “Return to 

Forever”, na qual participavam inclusive dois brasileiros (a cantora Flora Purim e o 

percussionista Airto Moreira) e da “Mahavishna Orchestra” do guitarrista John 

McLaughlin. André Geraissati e Mozart Mello são dois instrumentistas brasileiros que 

se identificaram com o rock de uma forma intensa e com um sentido bastante 

relevante para suas formações e carreiras. Para André, o rock tem a capacidade de 

expressar não só a porção de rebeldia, protesto e “sombras”, mas também beleza e 

“luminescência”: 

 
AG: O Hendrix foi o primeiro assim, na minha época da adolescência, 
ele foi a primeira coisa drogada que me apareceu, é melhor até a gente 
ouvir o cara. [apresenta a uma música “Crosstown Traffic” do disco 
“Electric Ladyland”] 
 
MF: O que mudou na sua música desde quando você começou até 
hoje? 
 
AG: Quando eu era garotão, e é por isso que eu botei esse negócio do 
Hendrix, eu gostava muito de rock’n’roll e ainda gosto, mas uma coisa 
bacana que aconteceu na minha vida, da luz e da sombra, da ultra-
loucura, se é que a gente pode chamar assim, e da luminescência, 
enfim, foi ter conseguido conviver com essas duas coisas, o meu lado 
demoníaco e meu lado, digamos assim, angelical, (...) eu não sei, na 
época que eu ouvia o Hendrix eu estava numa fase muita complicada 
(...), e toda a época e a geração de 60 não deu em nada, veio o Vietnã e 
eu tive a minha primeira crise de depressão, eu sou depressivo, e foi 
legal o que vem depois, a Mahavishna Orchestra que apontou para 
mim o que foi uma idéia de conciliar a sombra e a luz, o Hendrix foi a 
sombra muito forte, e o John [McLaughlin] me mostrou a luz e a 
sombra (...) (Idem). 

 
Pode-se dizer que a linha da MPIB ligada ao rock, funk e fusion foi uma das últimas a 

despontar no cenário da música instrumental. A relação desta com as outras linhas 

anteriormente citadas é essencial para perceber o surgimento de bandas que não 

queriam nem a influência jazzística nem as influências dos ritmos “tradicionalmente” 

brasileiros. O funk/fusion no Brasil surge como uma linha que chega ao mercado 

fonográfico de uma maneira determinante, já que coincide com um crescimento da 

produção fonográfica da MPIB principalmente aquela realizada pelos selos 
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independentes. Isso faz com que grupos como o de Celso Pixinga, Mozart Mello, 

Metalurgia, Cama de Gato, e muitos outros entrem definitivamente para a história da 

MPIB em São Paulo. 

 

2.8 Mitos e Lendas na MPIB contemporânea  

  A música instrumental de caráter experimental, além do rock, funk e fusion, 

explora sonoridades bastante diversificadas, passando pela “world music”, pelo jazz 

experimental e pela música tradicional européia e brasileira. Artistas como André 

Geraissati, Naná Vasconcelos, Egberto Gismonti, Antúlio Madureira e grupos como 

Uakti, Armazém e Curupira enfatizam a noção da consciência pelos elementos 

musicais tradicionais, os quais são incorporados em suas composições e visões de 

mundo. Aliando uma “sonoridade tradicional” à utilização de técnicas composicionais 

modernas como o dodecafonismo, o serialismo e o minimalismo, por exemplo, além 

das óbvias referências ao Movimento Modernista de 1922, as composições desses 

artistas apresentam características inovadoras no panorama musical brasileiro e 

internacional. 

 O conjunto Uakti é um bom exemplo desse tipo de composição. Conhecidos 

mundialmente e admirados por compositores de áreas bem diversas, como John Cage 

e Hermeto Pascoal, o Uakti adota o nome de um ser da mitologia indígena para 

batizar o conjunto e apontar as diretrizes de sua música: 

 
O Uakti era um Ser enorme que vivia próximo à aldeia dos índios 
Tukanos, às margens do Rio Negro na Amazônia. Tinha o corpo aberto 
em buracos. Quando corria pela floresta, o vento, passando através do 
seu corpo, produzia sons belíssimos, incomuns, envolventes. As índias 
encantaram-se por esses sons. Os homens enciumados caçaram e 
mataram Uakti. No local onde foi enterrado nasceram três palmeiras, 
cujos troncos os índios usam para fabricar instrumentos musicais que, 
quando tocados, evocam os sons do Uakti correndo livre pela floresta 
(www.paginadamusica.com.br, 27/08/2004). 

 
Mas eles não são os únicos a utilizar esse tipo de argumento para demonstrar as 

origens das inspirações e do material que utilizam em suas composições. O trio 

Curupira também percorre um caminho bem semelhante apesar de constituir uma 

sonoridade bem diferente do Uakti. 

 
Curupira é um ser mítico do folclore brasileiro, protetor das florestas e 
dos animais. Seu nome, em tupi-guarani, significa “coberto de feridas”. 
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Ele tem cabelos vermelhos, orelhas pontudas, pele verde (ou 
amarelada) e pés virados para trás. Pune aqueles que praticam qualquer 
forma de destruição à natureza, fazendo com que se percam na mata e 
não mais consigam voltar. Dizem os caboclos, que antes de uma 
tempestade ouve-se na floresta ruídos inexplicáveis de madeira 
estalando e afirmam ser o Curupira testando a resistência das árvores, 
pois caso estejam frágeis, ele mesmo as segura para que não caiam 
(www.curupira.com.br, 27/08/2004). 

 
Tanto o trio Curupira quanto o grupo Uakti remetem a sonoridade de seus trabalhos às 

florestas, aos povos amazônicos e outras culturas tradicionais. Ambas as lendas falam 

de seres sobrenaturais com capacidades especiais e mágicas, e que protegem a 

floresta, os animais e a natureza. O Curupira é a “Mãe do Mato”, o tutor da floresta, 

que se torna benéfico ou maléfico aos freqüentadores desta, segundo as circunstâncias 

e procedimentos. Ele possui várias formas apresentando-se através de uma figura de 

menino com cabelos vermelhos, peludo, com a particularidade de ter os pés virados 

para trás e ser o guardião das florestas e dos animais.  

 Ao usar o nome desse personagem da mitologia indígena, o grupo expressa 

seu interesse em preservar e cultivar os ritmos brasileiros. No website oficial, o 

conjunto afirma que tem por base “a genuína música do Brasil”. O mesmo 

procedimento também é utilizado por outros músicos, Egberto Gismonti é outro 

exemplo: 

 
EG: Eu tenho muito interesse na cultura brasileira, e tenho estado 
preocupado com seu desenvolvimento desde muito tempo. Para o 
mundo, o Brasil representa uma mistura real de raças. Eu não estou 
falando apenas de viver junto, mas de se criar e se educar juntos – 
brasileiros, índios, europeus e africanos. Devido a essa mescla nós 
estamos próximos a uma ampla imagem da vida e a um horizonte mais 
estético (Entrevista concedida a Bruce Gilman para o sítio www.brazil-
brasil.com, 27/08/2004). 
 

Em outro momento da entrevista, ao ser perguntado qual a real inspiração de sua 

música, ele responde de maneira bem sucinta: 

 
EG: Eu tenho que voltar para a cultura brasileira. Esta é a fonte básica 
ou a origem que conduz minha música (Idem). 

 
É com este tipo de visão estética sobre a cultura brasileira que Egberto demonstra um 

objetivo bastante claro e preciso:  
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EG: (...) promover o crescimento cultural através da consciência da 
imensa herança cultural de um país que é tão grande e diverso quanto 
um continente inteiro (http://ines.gn.apc.org/limbo/fanzine/gismonti, 
27/08/2004).  
 

Afirmações deste tipo já haviam sido feitas por Heitor Villa-Lobos. Aos 18 anos 

Villa-Lobos fez uma viagem para o nordeste do país para melhor conhecer as formas 

utilizadas pela música tradicional e utilizá-las também em seu repertório. Na década 

de 20, Mário de Andrade toma a música de Villa-Lobos como modelo para resumir os 

três estágios para a criação de um idioma musical que fosse simultaneamente 

brasileiro e moderno:  

1. adoção fiel de uma melodia folclórica pela qual o compositor mantém sua 

individualidade discretamente;  

2. adoção de uma melodia folclórica como material básico a ser trabalhado pelo 

compositor, no processo do qual ele enfatiza suas próprias melodias individuais; 

3. o mais alto nível artístico no qual é possível compor música que seja 

verdadeiramente nacionalista em espírito sem a necessidade de uma fiel adoção de 

uma melodia folclórica (Andrade, 1928 apud. Oliveira Pinto, 1987).  

Para Mário de Andrade o termo “folclórico” se refere às culturas tradicionais 

regionais. Por outro lado, os três estágios correspondem respectivamente à tese 

nacionalista, ao sentimento nacional e à inconsciência nacional. Importante notar que 

não é Villa-Lobos que procura seguir os preceitos estéticos de Mário de Andrade mas 

o contrário, foi Mário e outros mentores da “Semana de Arte Moderna” de 1922 que 

partiram de Villa-Lobos para erigir algumas das bases do movimento artístico 

(Oliveira Pinto, 1987).  

Em seu projeto de transcender o nacionalismo para alcançar a música 

universal, Villa-Lobos ultrapassa e se liberta da harmonia funcional através do estudo 

da música popular e tradicional de seu país. Tanto para Egberto e Villa-Lobos quanto 

para grupos como o Curupira e Uakti não existe no Brasil apenas uma música mas 

muitas. De maneira muito semelhante, apesar da tentativa de recuperar uma certa 

autenticidade que pode ser sentida nas composições de Villa-Lobos e dos outros 

músicos mencionados, não é possível detectar na MPIB claramente as evidências das 

músicas tradicionais.  

Ao falar sobre o disco “Dança das Cabeças” gravado em 1977 com Naná 

Vasconcelos, Egberto Gismonti conta que o disco “narra” a história de dois rapazes 
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que entram na selva e observam as árvores com mais de cinqüenta metros e 

submergem na umidade sufocante com todos insetos e animais da floresta. O disco foi 

recebido das mais variadas formas pelo público e crítica. Na Inglaterra o disco recebe 

o prêmio de melhor disco “pop”, nos Estados Unidos foi premiado como música 

folclórica e na Alemanha como música erudita. 

 
EG: Esta experiência me abre os olhos principalmente sobre a riqueza 
e as contradições da cultura brasileira (Entrevista concedida a Bruce 
Gilman para o sítio www.brazil-brasil.com, 27/08/2004). 
 

Muitas dessas contradições são expostas nas sonoridades que integram os trabalhos 

dos grupos mencionados anteriormente. A relação de certos conjuntos e artistas da 

MPIB com a cultura negra, mestiça, cabocla e indígena é evidente em muitos 

trabalhos, no entanto, o que se traz desse universo é muito mais a inspiração e a 

intenção do que propriamente os elementos musicais tais e quais utilizados na música 

dessas culturas.  

Egberto Gismonti apresenta elementos desse tipo em discos como “Sol do 

Meio Dia” (1978), “Dança dos Escravos” (1989), “Kuarup” (1989) e “Amazônia” 

(1991) entre outros. No primeiro, “Sol do Meio Dia”, Egberto escreve na contracapa: 

“A música deste álbum é dedicada a Sapain e os índios do Xingu, cujos ensinamentos 

me foram tão importantes durante minha estadia na floresta amazônica. O som da 

floresta, suas cores e mistérios, o sol, a lua, a chuva e os ventos, o rio e os peixes, o 

céu e os pássaros; a integração entre músicos, música e instrumentos em uma 

totalidade indivisível” (Encarte “Sol do Meio Dia”, ECM/EMI, 1978). Apesar dessa 

imagem de integração entre o “homem branco” e os “índios do Xingu” não se ouve na 

música de Egberto os elementos musicais que constituem a música xinguana.  

No entanto, Acácio Tadeu Piedade afirmou que a relação entre os índios e 

Egberto não foi das melhores. Isso se deu pelo fato deste não ter efetivamente tocado 

sua música, como a contrapartida obrigatória, para os índios. A troca é importante e 

fundamental para os Wauja. Para os índios, se por um lado sua música e seus 

instrumentos foram oferecidos, em retribuição Egberto deveria ter feito o mesmo. O 

fato de Egberto ter se retirado da aldeia sem tocar sua música provocou um certo mal-

estar e, segundo os índios, uma demonstração de ingratidão, o que fez com que Sapain 

mudasse sua visão sobre o músico (Piedade, comunicação pessoal em 07/12/04 na 

Universidade de São Paulo). 
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Na versão de Egberto, a experiência na Amazônia é descrita como 

inacreditavelmente importante por compartilhar momentos com um “pai espiritual” 

(Sapain) durante tanto tempo e se comunicando apenas através da música, sem falar 

nenhuma língua conhecida. Segundo Egberto, Sapain o levou para o coração da 

floresta onde ficaram durante horas sem falar uma palavra. Depois Sapain o 

presenteou com a flauta Jacuí. Segundo Egberto, o som desta flauta representa a voz 

dos ancestrais e dos espíritos da floresta: 

 
EG: Esta flauta representa a voz espiritual. Ninguém faz música na 
Amazônia, ela é representada pela voz espiritual e todos sabem que é 
assim. Quando Sapain toca o instrumento é porque o seu pai espiritual 
está dizendo alguma coisa. Estes bravos tocadores de Jacuí são muito 
respeitados pela comunidade no momento em que estão tocando; nos 
outros momentos vivem como os outros e seguem as mesmas regras, 
não existem discriminações, não há separações, ninguém é mais 
importante porque sabe tocar o instrumento” 
(www.ines.org/limbo/fanzine/gismonti, 27/08/2004). 

 
Posteriormente, Egberto passa a utilizar esse instrumento em seus discos e 

composições como podemos ver em apresentações e discos (como por exemplo, o 

Festival de Jazz de São Paulo [1978] e o disco “Sol do Meio Dia”). Embora Egberto 

afirme ser um viciado na idéia da mistura de raças e do caboclo “que são os 

guardiões desta cultura”, e que “por nenhuma razão no mundo” ele “passa por cima 

dela”, o que ele fez foi algo relativamente diferente, sua música pouco apresenta da 

própria música dos índios, mesmo em gravações claramente ligadas ao universo 

indígena como é o caso da trilha sonora do filme “Kuarup” (Ruy Guerra, 1989). 

 A descrição de Egberto Gismonti da flauta Wauja como representação da voz 

espiritual pode ser estendida também para a MPIB pois os instrumentos não estão a 

serviço de um ritmo, um estilo ou um gênero musical específico, mas a serviço da 

música em si, não é o instrumento que toca, é a música que toca e o instrumentista é 

apenas um instrumento do instrumento nas mãos da música. O músico, o instrumento 

e a música tornam-se três seres unificados na transmissão da “voz espiritual” da 

música. 

Podemos observar, com a seguinte afirmação do pianista e multi-

instrumentista André Marques, que o trio Curupira também utiliza procedimentos 

semelhantes ao de Egberto Gismonti. De maneira parecida eles expõem as mesmas 
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contradições: segundo eles, a música e as composições não podem ser apenas fruto da 

inspiração, mas de pesquisas musicais e culturais: 

 
AM: Não importa se a música é clássica, popular, MPB, americana, 
árabe ou caribenha. Queremos fazer uma música pura, sem rótulos; 
priorizando nossa raiz cultural (www.curupira.com.br, 08/07/2004). 

 
Daí surgirem na imprensa especializada críticas com títulos sugestivos como “O 

Curupira elimina fronteiras entre estilos em busca da música universal” (Idem), 

“Curupira une estilos hoje no Sesc-Ribeirão” (Folha de São Paulo, 21/03/02), ou 

então “Curupira cultiva ritmos brasileiros” (Callado, Carlos. Guia da Folha, 

02/03/02). Esse tipo de colocação por parte de jornalistas e críticos reproduz a idéia 

do grupo e da própria lenda do Curupira, no entanto não apresentam e não ajudam a 

esclarecer o que verdadeiramente é tocado por esses grupos. Nas composições podem 

ser ouvidos maracatus, reisados, fandangos, xotes, cocos, baiões, congadas, catiras, 

música de capoeira, cirandas, frevos, guarânias, sambas e muitos outros gêneros 

musicais, amalgamados de uma forma alternativa, uma maneira que não é 

simplesmente a repetição [ou reprodução] dos elementos essenciais de cada um desses 

gêneros mas um novo arranjo, uma nova montagem. 

 
Para os integrantes do Curupira, o fato do Brasil ser um país de grande 
miscigenação cultural, possibilita a mistura de vários elementos de 
culturas tão distintas como a indígena, a africana, a européia e a árabe, 
entre outras. “Poucos tiveram o interesse em explorar esse assunto, 
inserido em todos os segmentos de nossa cultura”, comentam (Idem). 
 

Segundo os textos que compõem o sítio do grupo, o nome foi escolhido porque o 

Curupira é um dos seres que melhor representa nossas “raízes” e nos remete à cultura 

brasileira “pura”. Tal qual o próprio Curupira, o trio se propõe a “proteger” a música e 

a cultura brasileira. De certa forma é isso que ouvimos também nas afirmações de 

Egberto Gismonti.  

Seja pela utilização de instrumentos tradicionais ou pela utilização dos 

elementos propriamente musicais, Egberto, Uakti, Curupira, Carlos Malta, Orquestra 

Popular de Câmara e muitos outros músicos e grupos, fazem de suas composições um 

veículo e uma maneira de priorizar o que eles chamam de “música brasileira de raiz”. 

Embora as representações verbais dos compositores da MPIB sejam de ampla 

inclusão dos elementos musicais de culturas locais, o que escutamos de fato não é 

exatamente isso. Trata-se de uma música que não poderíamos chamar de “não-
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brasileira”, por outro lado, não se trata também exatamente da música brasileira 

regional tal qual realizada pelas próprias comunidades. Da mesma forma, o “brazilian 

jazz” também não se trata do jazz propriamente dito, mas uma outra música, embora 

em seus aspectos mais marcantes encontramos tanto elementos do jazz quanto das 

músicas brasileiras locais (cf. Piedade 2003). 

Por exemplo, um elemento característico da música dos cantadores do sertão 

de minas e do nordeste em geral é a “terça neutra” 7, utilizada nas finalizações das 

melodias e dos versos (Oliveira Pinto, 1994). Este intervalo utilizado com freqüência 

entre as duplas de cantadores é um elemento musical peculiar de uma paisagem 

sonora brasileira que freqüentemente é invocada nas representações musicais e 

verbais dos músicos, no entanto, as “terças neutras” não são utilizadas, ou são 

utilizadas de forma muito insipiente na MPIB.  

Este exemplo mostra que não existe de fato uma coincidência entre a MPIB e 

as músicas brasileiras locais apesar das veementes considerações dos músicos no 

sentido de incluir elementos musicais e muitas vezes o próprio repertório dessas 

tradições musicais. Como veremos no Capítulo III, alguns procedimentos 

composicionais e técnicos levam os músicos da MPIB a abstraírem e re-elaborarem os 

elementos musicais de uma maneira bastante diferente dos músicos das tradições 

locais, o que não só demonstra outras habilidades técnicas para solucionar problemas 

composicionais, mas também outras preocupações estéticas e estilísticas que partem 

de premissas supostamente “universalizantes”. 

 

2.9 Pósludio 

 As linhas citadas neste capítulo são extremamente difíceis de serem definidas. 

Quanto mais tentamos cercar o universo da MPIB mais percebemos que os limites dos 

subgêneros são flexíveis e os conteúdos geralmente se interseccionam.  

Tais flexões se dão principalmente pelas concepções estéticas, pelas escolhas 

estilísticas e pelo mercado de trabalho, além das influências mútuas entre as linhas e 

externas à MPIB; por isso cada uma das linhas foi pensada não como blocos 

homogêneos, mas como conjuntos de obras com características comuns que as tornam 

passíveis de serem classificadas numa mesma categoria.  

                                                 
7 A “terça neutra” é um intervalo bastante específico, pois não se trata nem da terça maior nem da 
menor, mas uma terça intermediária entre a maior e a menor, ou seja, um intervalo maior que um tom e 
meio porém menor que dois tons. 
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Portanto, o “diálogo” entre as linhas e outros gêneros musicais resulta em 

interpenetrações que apontam para a constituição heterogênea da MPIB. A Tabela II. 

6 apresenta a relação entre os fatores relevantes em cada um dos segmentos analíticos 

segundo as tradições oral-aural e escrita. Esta tabela pode ser compreendida como 

uma analogia da relação do músico com os elementos que conformam a música que 

estão executando.  

Mesmo considerando que as segmentações apresentadas nessa dissertação 

sejam apenas relativas uma vez que de fato elas não existem a não ser enquanto 

representações gráficas e analíticas, os fatores marcados (enquanto aspectos 

relevantes), indicam que em determinados campos existem aspectos que são mais 

determinantes que outros e também apontam para contradições e aspectos não 

resolvidos do Brasil. Da mesma forma que os artistas da “Semana de Arte Moderna” 

de 1922 estranharam o Brasil e sua diversidade cultural, e precisaram degluti-lo para 

unificá-lo através da universalização das linguagens e assim entendê-lo, pode-se dizer 

que os grupos da MPIB estão lidando com o mesmo problema. Esta é a principal 

questão de fundo que acompanha a objeto desta pesquisa. 

 

Tabela II. 6 – Relação entre os fatores relevantes em cada um dos segmentos analíticos (Música Erudita 
[ME], Música Popular Instrumental Brasileira [MPIB] e Música Popular [MP])  

segundo as tradições oral-aural e escrita. 
O “X” representa o fator marcado e o “O” o fator não-marcado. 

 
 ME MPIB MP 

Improvisação O X X Tradição Oral-aural 

Interpretação X X O 

Arranjo O X X Tradição Escrita 

Composição X X O 

 

Nota-se na MPIB um amplo repertório cuja heterogeneidade pode ser 

apreendida de diversas maneiras: através de conversas com os músicos, ouvintes e 

apreciadores, mas também – e principalmente – através da presença marcante da 

improvisação, interpretação, arranjo e composição que ouvimos nas produções e 

outros trabalhos dos conjuntos. Ao pensar as linhas constituintes da MPIB, 

percebemos uma relação peculiar entre repertórios. Quando enfocamos as linhas 

isoladamente, encontramos um repertório denso e relativamente estreito, e quando 

passamos para o gênero MPIB como um todo, encontramos um repertório amplo e 



 85 

esparso (cf. Nettl, 1983: 195). Em outras palavras, por um lado temos a amplidão do 

repertório que se dá pelas flexões das linhas e pela própria somatória dos repertórios 

que as compõem, e por outro este amplo repertório torna-se esparso devido à enorme 

gama de influências, estilos, concepções, técnicas e opções estéticas. 

Em muitos casos, sonoridades advindas de determinadas tradições musicais 

são incluídas como elementos musicais preferenciais. Isto pode ser percebido pelo 

fato de serem pensadas como opções estilísticas privilegiadas que afetam diretamente 

as produções musicais. Nessas escolhas, os músicos adquirem linguagens musicais 

específicas e compõem um idioma ampliado por uma relativa inclusão das “riquezas 

dialetais” de gêneros musicais até então não utilizados na MPIB.  

Somado a isso, outros aspectos apontados ao longo do capítulo são 

importantes para entender essa ampliação da paisagem sonora da MPIB tais como: 

fluidez e interpenetração das linhas; polissemia de noções como “estilo”, “gênero”, 

“linguagem” e “improviso”; aprendizado de diferentes gêneros visando inserção no 

mercado de trabalho; incorporação de elementos exclusivamente musicais que não são 

portados pela canção; a relatividade de termos como “brasilidade” e “música”; a 

pretensão ao universalismo; o arranjo e o improviso como locus interessante para a 

compreensão das intermediações entre tradição oral e tradição escrita; entre outros. 

Esses aspectos são importantes para evidenciar características inerentes a MPIB e que 

nos ajudam a perceber o gênero como uma espécie de “manancial” de procedimentos 

musicais que compõem, a partir da tessitura de várias linhas em uma corda trançada, 

um gênero no qual os músicos trabalham com reconhecida criatividade e imaginação. 
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CAPÍTULO III 

Contextos e Processos da Performance Musical 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Performance Musical e “Script” 

 Nesta etnografia da música popular instrumental brasileira é essencial 

evidenciar não só os sons registrados e a seqüência total da performance, mas também 

as maneiras utilizadas pelos músicos para articular o material musical com as técnicas 

disponíveis. Para isso é necessário fazer uma análise de tais materiais e uma descrição 

das condições de trabalho dos músicos. No intuito de realizar tal tarefa lançaremos 

mão de técnicas de análise musical em conjunto com outras técnicas alternativas 

pinçando alguns elementos para enfocar os materiais sonoros específicos. Este é o 

objetivo deste capítulo. 

A partir de exemplos selecionados no material registrado em gravações de 

campo apresentamos alguns dos elementos musicais para obtermos uma noção do 

conteúdo que se apresentam na MPIB. Na medida em que não existe material ou 

idioma musical que não seja historicamente datado, os exemplos podem ser 

entendidos como representações de maneiras utilizadas pelos autores para resolver 

seus problemas expressivos no momento da execução (ou composição). Isso porque 

na medida em que ao dar uma forma comunicável à sua experiência individual os 

autores superam sua subjetividade na objetividade da obra, uma vez que esta reflete o 

estagio objetivo do material e da forma (Adorno, [1959] 1983: 265). A superação 

representada neste trabalho pelos exemplos pinçados do registro de campo pode ser 

entendida como uma forma concreta objetivada pelo músico que, por sua vez, é 

condicionado pelo idioma musical e pelas exigências de produção e circulação da 

música. 
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Nesse sentido, apresentamos uma proposta de análise de performance musical 

para em seguida expormos algumas análises de gravações. O intuito é construir uma 

proposta que utiliza a comparação das sonoridades através da análise da lógica 

musical, e dos padrões de apresentações e disposições profissionais do músico e da 

produção musical. A introdução ao modelo analítico de performance musical, à 

problemática de sua etnografia, bem como à análise dos exemplos coletados em 

campo são tópicos necessários para entendermos de que forma os músicos resolvem 

tais problemas expressivos. O desenvolvimento destes três pontos representa o cerne 

da discussão desse capítulo. 

 No universo das “Artes Performativas”, a performance musical pode ser 

entendida como um tipo específico e particular de performance constituída por todas 

as ações que concorrem para fazer soar aquilo que pretendem os executantes e que 

interessa aos ouvintes. Nesse sentido o “material expressivo” utilizado ultrapassa o 

puro resultado acústico da performance sugerindo que é possível existir uma série de 

intersecções entre outros elementos das “Artes Performativas” como gesto, fala, som 

e movimento. Vejamos alguns apontamentos sobre a historicidade do termo. 

 A expressão “performing practice” vem do alemão “aufführungspraxis”, 

termo utilizado na musicologia da Europa Ocidental, que significa a maneira que a 

música foi (e é) executada, diz respeito especialmente às relações entre as notas 

escritas e o som real. Seu estudo é de grande importância para as pesquisas 

interessadas na “autenticidade” de estilos de época. O estudo da “performing 

practice” é uma sub-disciplina da musicologia que se fundamenta na distinção entre o 

que a notação pode indicar e aquilo que é necessário saber sobre o estilo para uma 

interpretação apropriada. O Dicionário New Grove (1980) atribui à expressão o 

sentido de evidenciar no som os aspectos indiretos ao som e que envolvem o estudo 

do contexto da época, das instituições e da história social na investigação sobre o 

estilo da época. 

A preocupação com a performance está presente na musicologia desde o 

período medieval, mas é a partir de meados do séc. XVIII que se tem um divisor de 

águas. A razão para isso é a não existência de uma “tradição perdida”, separando o 

músico “moderno” da música feita por Haydn ou Mozart, por exemplo; e que 

significa a existência de uma continuidade de tradições nunca antes experimentada 

pela história da música. “O interesse por formas autênticas de performances de 

músicas medievais da Renascença e do Barroco surgiram como uma conseqüência 
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lógica da redescoberta da música nos tempos modernos” (Sadie, 1980: vol 14, 388). 

A não existência de uma “tradição perdida” e a continuidade de tradições 

possibilitaram um novo entendimento do conceito de performance musical. A 

performance passa a ser interpretada não mais a partir das relações entre as notas 

escritas e o som real, mas a partir da própria execução musical, ou seja, o foco se 

concentra na prática musical em si e não mais nas representações gráficas dos sons 

musicais. A redescoberta da música de que fala Sadie é a redescoberta da própria 

execução musical, da performance musical. 

Os estudos sobre “performing practice” são essenciais nas pesquisas 

etnomusicológicas que trabalham com tradições musicais sem cultura escrita – 

lembrando que nesses casos não se fala em diferenças entre a notação musical e os 

sons em si –, o que proporciona para a etnomusicologia uma noção do termo com um 

significado diferenciado daquele utilizado pela musicologia tradicional.  

No Brasil, o termo “performance” tem sido cada vez mais utilizado por 

diversas áreas. Pode ser traduzido de várias maneiras, dependendo do contexto em 

que a palavra é empregada. No âmbito da música podemos utilizar os sinônimos: 

execução, improvisação ou desempenho. Já o termo “performer”1, está ligado à 

atuação de algo não estabelecido objetivamente, ou seja, está ligado às qualidades 

subjetivas de cada um, à parte pessoal e individual. No âmbito da performance 

exclusivamente musical é preciso ouvir com atenção para descobrir coisas que os 

olhos não podem ver, mas só a informação acústica não é suficiente, é preciso 

conhecer também o contexto.  

A performance é um momento privilegiado para se estudar a música 

justamente porque é nesse momento que nos deparamos com elementos mutáveis e 

elementos recorrentes nos repertórios. Ou seja, os elementos que se transformam e 

aqueles que permanecem tem na performance seu “lugar” privilegiado. A 

performance musical pode gerar sentimentos e pensamentos coletivos que são a base 

para as transformações musicais e para o que John Blacking chamou de “comunicação 

cultural” (1995: 152).  

Nesse sentido a performance musical não pode ser entendida simplesmente 

como a reprodução de um “texto”, pois ela representa mais que algo suplementar ao 

                                                 
1 performer: [do inglês] S. m. e f. 1. Indivíduo que realiza performance, em que além de ator, é cantor, 
dançarino e mímico. [Diferentemente do ator que, no teatro, interpreta a personagem que lhe é 
atribuída, o performer cria o próprio papel.] (Hollanda, 1999). 
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produto que a ocasiona. Esta é a condição necessária para não reificar a obra musical, 

ou seja, é preciso pensar na performance musical não como a performance de algo 

[música], mas algo como performance. Ao invés de utilizar a noção de “texto” 

(Ricoeur, 1977; Geertz [1978] 2000) utilizaremos uma abordagem que se baseia nas 

noções de “execução, improvisação e desempenho”. Esta escolha possibilita 

caracterizar a performance não só como a execução do “texto musical”, na acepção 

musicológica, mas como o processo no qual a significação é construída através do ato 

da performance. Esta visada é importante para este trabalho uma vez que possibilita a 

inclusão das instabilidades e imprevistos do evento musical.  

A performance musical, em uma acepção antropológica, deve incluir as 

interações sociais entre os músicos. Nesse sentido, seguindo as indicações de 

Nicholas Cook (2003), pensaremos a MPIB em termos de “script” ao invés de 

“texto”, o que implica em uma reorientação da relação entre notação e performance. 

Uma vez que adotamos o script, como o texto da performance, podemos abdicar da 

tentativa de encontrar o original, já que toda a performance é original, dado que só 

acontece uma única vez. É por isso que Stan Godlovitch (1998) vai apontar a 

atividade narrativa como o melhor modelo para entender as performances musicais: 

“(…) this view of the relationship between works and performances puts the former in 

their proper musical place primarily as vehicles and opportunities for the latter in the 

larger business of making music” (Godlovitch, 1998 apud. Cook, 2003: 207). Esta 

abordagem da relação entre notação e performance coloca a primeira em seu lugar 

apropriado enquanto veículo e oportunidade para o segundo na atividade do fazer 

musical. 

 Esta abordagem apresenta a caracterização das obras como algo que existe na 

relação entre a notação e a performance, algo que pode ser apreendido, pois não deixa 

apenas algumas lembranças fragmentárias, deixa memórias que podem ser 

recuperadas, deixa o sentimento da experiência de uma peça musical, um objeto 

imaginário que de alguma forma ainda existe mesmo depois dos sons terem deixado 

de soar (Cook, 2003: 208).  

 A partir da interpretação acima exposta podemos pensar em uma abordagem 

da música como princípio que evoca o passado, memórias comuns que garantem a 

existência de uma experiência coletiva. A reconstrução das experiências é a força 

rejuvenescedora da música. O presente pode ser entendido como um recolhedor histórico 

do tempo, das experiências e dos conteúdos utópicos, ou seja, das esperanças soterradas 
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no passado (Benjamin, [1940] 1996). Esta idéia de atualização de um acontecimento do 

passado explica a concretude da música e implica uma constante reatualização tanto do 

passado quanto do presente. 

 A idéia de Stan Godlovitch (1998) de relacionar a prática da narração com a 

performance musical evoca a imagem de linguagens diferentes que concorrem para a 

existência de uma expressão. Segundo Cook (2003) a música como arte performativa 

pode ser entendida como instância culturalmente privilegiada de referência 

intertextual. Isso porque os conceitos de “significado” e “dupla  percepção” [ou até 

mesmo tripla] ajudam na articulação da criatividade em referência ao fazer musical 

contemporâneo.  

 A substituição da noção de texto por script possibilita ampliar a interpretação 

através da consideração do imprevisto e das instabilidades presentes na performance 

musical. Como nos ensina Adorno (1983 [1959]; [1938/63]), na medida em que a 

música apresenta os problemas sociais através de seus próprios materiais sonoros e de 

acordo com sua lei formal, devemos atentar para a maneira como se constituem os 

materiais através da lógica interna das obras, pois a mediação não está no 

instrumento, no músico, na partitura, no palco ou nas gravações em discos (cf. 

Hennion, 2003: 83), a mediação está na própria música, “não há mediação entre arte 

e sociedade. Há mediação da sociedade na obra artística” (Cohn, 1986: 20). Nosso 

interesse é compreender de que maneira são constituídos os sons enquanto “conteúdos 

musicais”2, seja na performance musical ou em seu registro, para isso a etnografia 

busca salientar tanto aspectos históricos, das sonoridades e estruturas da música 

quanto aspectos dos materiais expressivos, ou seja, os aspectos relacionados ao gesto, 

movimento, fala e som.  

Segundo Tiago de Oliveira3 a performance musical é constituída pelo 

“material expressivo”, categorizado como gesto, movimento, fala e som, que por sua 

vez constitui o (1) aspecto conceitual e estético de uma determinada cultura musical. 

A partir da Figura II.1 podemos ampliar o diagrama da performance musical na MPIB 

                                                 
2 O conteúdo musical será entendido como a sonoridade que faz sentido dentro da estrutura formal e 
harmônica da música que está sendo tocada, ou seja, tudo o que ao ser tocado é entendido pelos outros 
músicos e pelos ouvintes como algo ‘pertinente’ à música em questão ou ao gênero, não no sentido de 
algo que pertence porque previamente pré-estabelecido, mas pertencente por estar em conformidade 
com as estruturas dadas pela música. (cf. ULHOA, Actas del III Congresso Latinoamericano - IASPM, 
2000). 
3 Em comunicação pessoal no Núcleo de Estudos da Performance e do Drama Social (NAPEDRA) no 
dia 13/06/2003 na Universidade de São Paulo. 
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conforme demonstrado na Figura III.1. Esta concepção estética é composta a partir de 

dois procedimentos que concatenados produzem a expressão musical. São eles: (2) 

“pensar musical” (aspecto racional) que está ligado às estruturas musicais e o (3) 

“fazer musical” (aspecto prático), composto por dança, teatro, canto e música 

instrumental, e possui a característica de ser o resultado de um processo mais amplo. 

Cada um desses dois últimos aspectos pode gerar tanto uma execução quanto uma 

composição (ou ambos), que por sua vez podem levar à interpretação e à 

improvisação, dependendo do aspecto conceitual e do aspecto material. 

Estes três aspectos apresentados são os pilares de sustentação de qualquer 

manifestação musical e representam, no caso da música popular instrumental 

brasileira, um amplo arcabouço de “teorias” musicais que influenciam e ajudam a 

compor as diversas sonoridades e linhas da MPIB. O material expressivo se distribui 

de forma coerente constituindo um tipo de música com características estilísticas 

próprias em cada uma das linhas resultando em quatro pares complementares: 

composição – execução; composição – interpretação (aspecto racional); e 

improvisação – interpretação; improvisação – execução (aspecto prático). Estas 

separações não são encontradas empiricamente, mas são construídas apenas para fins 

analíticos, sendo as Tabelas III. 1 e III. 2 ilustrações da construção da análise (como 

poderemos ver no Capítulo V) que servem somente para ajudar no entendimento da 

performance musical. Os pares complementares podem ser utilizados como 

ferramentas para situar a performance musical buscando entender a prática da 

apresentação e o ensejo da execução dentro do modelo de análise da performance 

musical.  

 O “aspecto conceitual” é representado no topo da cadeia de eventos que 

constitui a performance musical e está relacionado a concepções estéticas e visões de 

mundo de uma determinada cultura musical com estilo próprio e muito calcada em 

um tipo específico de performance e produção musical. O “pensar musical” por sua 

vez está relacionado às estruturas musicais e “representa a ligação entre a expressão 

formal da música e os seus conteúdos” (Oliveira Pinto, 2002).4 O “fazer musical” está 

relacionado diretamente com a expressão formal, com os processos que envolvem 

diversos aspectos expressivos, enquanto o “pensar musical” está ligado aos aspectos 

                                                 
4 A noção de “estrutura” musical aqui utilizada não é entendida no sentido levi-straussiano, mas a partir 
dos elementos constituintes da música, como por exemplo técnicas instrumentais, linhas rítmicas 
padronizadas e formas de memorização de sons, entre outros. 
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que envolvem as questões referentes a como fazer soar aquilo que determinada cultura 

tem como significativo e musical.  

 

 
 

Figura III. 1 - Diagrama da Performance Musical na Música Popular Instrumental Brasileira 
considerando a concatenação de eventos para a expressão musical.  

 

O “aspecto conceitual” e o “pensar musical” estão ligados a todos os processos 

do “fazer musical” pois estão presentes em todos os momentos, e não só na 

performance, estão presentes no treino diário e solitário, nos ensaios, no processo de 

composição, execução, interpretação e improvisação. O “aspecto conceitual” 

possibilita a articulação do “pensar musical” com o produto final do “fazer musical”. 

 

Tabela III. 1 – Aspectos racional e prático da performance musical e a distribuição das atividades de 
composição, execução, interpretação e improvisação em relação  

ao “pensar musical” e ao “fazer musical”. 
 

ASPECTO CONCEITUAL ESTÉTICO 

 ASPECTO RACIONAL ASPECTO PRÁTICO 

Pensar Musical Composição Execução 

Fazer Musical Interpretação Improvisação 
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Vale notar que o “fazer musical” é um processo amplo dentro da produção 

musical. Diferente de Anthony Seeger (1992) e John Blacking (1995) – para os quais 

a etnografia da música exige do pesquisador uma abordagem atenta aos sons 

produzidos, aos seres humanos envolvidos na sua realização (músicos e sua 

audiência), às maneiras como concebem, produzem e apreciam estes sons, assim 

como sua influência sobre outros indivíduos, grupos, processos sociais e musicais – o 

“fazer musical” pensado na presente etnografia pretende englobar também os sons 

produzidos e reproduzidos tecnicamente. Por outras palavras, não é somente a 

execução musical em si (que está presente no modelo de performance musical aqui 

proposto), mas também os registros fonográficos, os CDs, o trabalho em estúdios, os 

samples, seus registros e reproduções, e toda a técnica e conhecimento envolvidos 

nessa produção (Schouten & Cirino, 2004). 

Levando mais adiante o raciocínio dos quatro pares complementares podemos 

tomar a interpretação como algo mais relacionado à tradição musical escrita, 

individual e de composição, enquanto a improvisação mais ligada à tradição musical 

oral-aural e coletiva. Existe um contínuo entre os extremos dessas duas tradições 

assim como existe um contínuo entre a interpretação e a improvisação. Detectar como 

se articulam as músicas e os músicos a esses eixos a partir das sonoridades e 

estruturas da música é útil para entender de que maneira se constituem os conteúdos 

musicais.  

 

Tabela III. 2 – Relação entre as tradições oral e escrita na performance musical a partir da organização 
das atividades de composição, execução, interpretação e improvisação  

no “pensar musical” e no “fazer musical”. 
 

TRADIÇÃO ESCRITA TRADIÇÃO ORAL 

Composição Execução 

Interpretação Improvisação 

PENSAR MUSICAL FAZER MUSICAL 

  

Sobre a improvisação e a interpretação podemos dizer que ambas possuem 

características que as definem enquanto tal para os ouvintes, no entanto, estas 

caracterizações não são arbitrárias ou ilógicas. Por mais que o termo suscite algo 

aleatório e caótico, toda improvisação, de qualquer cultura musical, está dentro de 

certas regras que são seus cânones (Nettl, 1974). Quando o músico improvisa existe 
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uma espécie de tensão entre sua personalidade e os cânones, sendo o grande 

improvisador identificado pelos ouvintes como aquele que sabe mostrar sua 

personalidade mesmo tocando dentro dos cânones.  

 A interpretação por sua vez está ligada à expressão. Na literatura da Música 

Ocidental de concerto, a expressão foi definida inicialmente como um “desvio estético 

do regular – do tom puro, da afinação verdadeira e até da dinâmica, do tempo 

metronômico” (Seashore, [1938] 1967). O “desvio estético do regular” pode ser 

entendido como o abandono deliberado das indicações da partitura. No entanto, a 

partitura não é a música em si, mas apenas uma entre as várias representações 

possíveis do som musical. A expressão musical está presente naquilo que soa e não no 

que está simplesmente escrito.  

Como já foi dito, a reorientação da relação entre notação e performance – 

operada através da substituição da noção de texto por script – possibilita idealizar um 

modelo analítico para a performance musical que abarca também as instabilidades, 

imprevistos, assim como as improvisações e interpretações. A partir das idéias do 

trinômio – “aspecto conceitual”; “pensar musical”; e “fazer musical” – podemos 

classificar quatro pares complementares em duas categorias: 1) aspecto racional 

(composição e execução, composição e interpretação) 2) aspecto prático 

(improvisação e interpretação, improvisação e execução). Este modelo analítico tende 

a uma noção mais ampliada da performance musical. Em linhas gerais estes são os 

aspectos que caracterizam a idéia de performance musical utilizada nesta etnografia. 

No intuito de articular a noção de performance musical faremos um exercício a partir 

de alguns exemplos do material coletado no trabalho de campo. 

 

3.2 Algumas Sonoridades 

Antes de iniciarmos é importante salientar que os critérios utilizados para as 

análises e comparações dos exemplos se relacionam com a constituição dos conteúdos 

musicais e das sonoridades alcançadas a partir de sua articulação. As sonoridades têm 

uma estreita relação com o conteúdo musical e seus elementos marcantes. Tal relação 

se encontra também no pensar e no fazer musical. Para isso é preciso observar quais 

instrumentos são utilizados, qual a formação do grupo, de que maneira os 

instrumentos são arranjados na música, qual o tipo de composição, o andamento, as 

intenções no tocar como dicção, articulação, expressão e dinâmica. Esses elementos 

representam amplas habilidades de performance, como por exemplo, relações entre o 
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espaço/contexto e entre o instrumento e o corpo do músico. Essas relações tornam 

evidentes características das performances relacionadas à expressão, à emoção e ao 

estilo. É preciso portanto, investigar a maneira que os músicos articulam o conteúdo 

musical no momento da resolução dos problemas da composição ou execução.  

Vamos iniciar nossa exposição com a apresentação de duas gravações da 

mesma música (“Bananeira”) executadas pelo mesmo conjunto “Aquilo Del Nisso”. 

As gravações são do CD “Cinco” e da apresentação realizada na casa de shows 

Dinorah em 27/02/2003. A gravação do CD “Cinco” –  possui um tempo de 6:23 e a 

gravação de campo realizada em MiniDisc também tem a mesma duração. 

Esta música de João Donato e Gilberto Gil (vide anexo 1) é conhecida no meio 

musical como sendo um tema standard para os estudantes de música. Em entrevista, 

Celso Marques (fundador, saxofonista e flautista do “Aquilo Del Nisso”) diz que em 

seu aprendizado na Fundação das Artes de São Caetano (início dos anos 1980), 

tocava-se muitas músicas do repertório da bossa nova, entre elas “Bananeira” de João 

Donato.  

A bossa nova, movimento musical que nasce no final dos anos 1950 e se firma 

início dos 1960 no Rio de Janeiro, entre outras coisas, é marcada pelo ritmo embasado 

no samba e harmonias influenciadas pelo jazz. Apesar de não estar totalmente ligado 

aos jovens da Zona Sul, João Donato é um dos pianistas que tocou na noite do Rio de 

Janeiro e foi um dos mais influentes pianistas, junto com Jonny Alf e Tom Jobim 

(Castro, 1990). 

A música “Bananeira” é composta por três partes (A, B e C). No arranjo feito 

por Celso, o tema principal é tocado ao sax tenor junto com a voz de Bia Biagi, as 

partes vão se alternando (assim como os ritmos funk e samba) e no meio da música 

tem uma improvisação de piano. Mas vamos ver com mais detalhes a estrutura formal 

do que foi tocado na gravação em CD. 
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Tabela III.3 – Segmentação da música “Bananeira” interpretada por “Aquilo Del Nisso” no CD – 
“Cinco”. 

 
No Segmento Instrumento Foco Observações Tempo 
1 Piano e Cuíca 0:00 - 0:05 
2 Entra a Bateria 0:05 - 0:10 
3 

Introdução 

Entra o Baixo 

Introdução  começando com piano e cuíca, 
depois bateria e baixo x.x.x.xx.x.x.x.x(8 X) 

0:10 - 0:19 
4 A (1) 0:19 - 0:28 
5 A (2) 

Sax Tenor e Voz  (Funk)  Os instrumentos em foco tocam em 
uníssono 0:28 - 0:38 

6 B Voz e Sax Tenor (Samba) Voz ‘pergunta’, Sax ‘responde’ 0:38 - 0:48 
7 A' (1) 0:48 - 0:57 
8 A' (2) 

Sax Tenor e Voz (Funk)  Os instrumentos em foco tocam em 
uníssono 0:57 - 1:07 

9 B' Voz e Sax (Samba)Voz ‘pergunta’, Sax tenor ‘responde’ 1:07 - 1:16 
10 A'' (1) 1:16 - 1:26 
11 A'' (2) 

Sax Tenor e Voz  (Funk)  Os instrumentos em foco tocam em 
uníssono 1:26 - 1:35 

12 C (1) 1:35 - 1:45 
13 C (2) 

Piano, Sax e Voz (Ad Libitum) Piano ‘pergunta’, sax e voz  
‘respondem’ em uníssono 1:45 - 1:57 

14 Solo (1) Voz e Sax Tenor (Ad Libitum) Predomina a voz 1:57 - 2:47 
15 Piano solo, ainda com efeitos da voz e sax 2:47 - 3:24 
16 Entra  ritmo: tamborim, baixo e bateria 3:24 - 4:45 
17 

Solo (2) Piano 

(Ad Libitum) Volta piano sem 
acompanhamento 

4:45 - 4:56 

18 Piano e Cuíca 4:56 - 5:01 
19 

Introdução 
Bateria e Baixo 

Introdução  começando com piano e cuíca, 
depois bateria e baixo x.x.x.xx.x.x.x.x(4 X) 5:01 - 5:06 

20 A (1) 5:06 - 5:15 
21 A (2) 

Sax Tenor e Voz  (Funk) Uníssono porém voz tem 
interpretação mais livre, quase recitado 5:15 - 5:24 

22 B Voz e Sax Tenor (Samba)Voz ‘pergunta’, Sax responde 5:24 - 5:34 
23 A' (1) 5:34 - 5:43 
24 A' (2) 

Sax Tenor e Voz  (Funk)  Os instrumentos em foco tocam em 
uníssono 5:43 - 5:51 

25 C (1) (Ad Libitum) Piano 'pergunta'sax 'responde' 5:51 - 6:02 
26 C (2) 

Piano, Sax e Voz 
Ralentando no final da segunda frase para o 
fim 

6:02 - 6:23 

 

 

Ao compararmos as duas versões, temos à primeira vista o mesmo arranjo, 

exatamente a mesma seqüência das mesmas partes, mas vejamos o que difere um do 

outro. O primeiro item que chama atenção é a voz utilizada na gravação em estúdio 

(CD) que não está presente na versão gravada ao vivo. No CD a voz está totalmente 

atrelada ao sax, são poucos os momentos que os dois sons se desviam (como quando 

volta ao tema depois do improviso do piano e a voz retoma em recitativa). No entanto 

a voz não exerce o papel principal (como é o caso do vasto repertório cancioneiro 

nacional, por exemplo, de Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, João 

Gilberto, Marisa Monte, etc.), o que temos é a voz realizando, em termos melódicos, 

função semelhante ao sax tenor, no entanto pronunciando as palavras da letra escrita 

por Gilberto Gil. 
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Tabela III.4 – Segmentação da música “Bananeira” interpretada por “Aquilo Del Nisso” em registro de 
MiniDisk no Bar Dinorah em 27/02/03. 

 
No Segmento Intrumento Foco Observações Tempo 
1 Piano 0:00 - 0:05 
2 Bateria/Baixo 0:05 - 0:09 
3 

Intro 

Tumbadora 

Introdução começando com piano e depois 
bateria, baixo e tumbadora 
x.x.x.xx.x.x.x.x(8X) 0:09 - 0:18 

4 A (1) 019 - 0:27 
5 A (2) 

Sax tenor (Funk) Sax tenor faz a melodia em foco 
0:27 - 0:37 

6 B Sax tenor (Samba) Sax tenor faz a melodia em foco 0:37 - 0:45 
7 A' (1) 0:46 - 0:55 
8 A' (2) 

Sax tenor (Funk) Sax tenor faz a melodia em foco 
0:54 - 1:04 

9 B' Sax tenor (Samba) Sax tenor faz a melodia em foco 1:04 - 1:13 
10 A'' (1) 1:13 - 1:22 
11 A'' (2) 

Sax tenor (Funk) Sax tenor faz a melodia em foco 
1:22 - 1:32 

12 C (1) 1:32 - 1:42 
13 C (2) 

Piano /Sax (Ad Libitum) Piano 'pergunta' e sax tenor 
'responde' 1:42 - 1:53 

14 Solo (1) Piano e sax (Ad Libitum) Solo sax tenor c/  piano e 
percussão 

1:53 - 2:38 

15 (Ad Libitum) Solo de piano 2:38 - 3:41 
16 Entra ritmo tamborim 3:41 - 3:50 
17 Entra bateria 3:50 - 4:44 
18 

Solo (2) Piano 

(Ad Libitum) Volta piano c/ efeitos de 
percussão 

4:44 - 4:55 

19 Piano/Percussão 4:55 - 5:00 
20 

Intro 
Bateria/Baixo 

Introdução começando com piano e 
percussão, depois bateria e baixo 
x.x.x.xx.x.x.x.x (4 X) 

5:00 - 5:04 

21 A (1) 5:04 - 5:13 
22 A (2) 

Sax Tenor (Funk) Sax tenor faz a melodia em foco 
5:13 - 5:22 

23 B Sax Tenor (Samba)  Sax tenor faz a melodia em foco 5:22 - 5:31 
24 A' (1) 5:32 - 5:41 
25 A' (2) 

Sax Tenor (Funk)  Sax tenor faz a melodia em foco 
5:41 - 5:50 

26 C (1) Piano 'pergunta' sax 'responde' 5:50 - 6:00 
27 C (2) 

Piano/Sax 
Ralentando no final da segunda frase para o 
fim 

6:00 - 6:24 

 

A relação entre a voz e o sax é interessante pois realizam a mesma melodia e 

se complementam de um lado timbricamente, produzindo uma sonoridade que mescla 

os dois sons, e de outro em termos de conteúdos pois o significado da letra só pode ser 

entendido pelos ouvintes assim que as palavras se tornam inteligíveis. Isso faz com 

que o ouvinte receba tanto a informação instrumental (saxofone), quanto a informação 

da letra. Esses dois níveis somam-se para produzir uma música essencialmente 

instrumental que utiliza a voz como veículo da letra e como instrumento propriamente 

dito. Em termos formais o que temos nos dois casos é a seguinte estrutura:  
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Tabela III.5 – Estrutura formal da música “Bananeira” (Aquilo Del Nisso). 

 1 2 3 4 5 6 7 

TEMA (1) Intro AA B A’A’ B’ A’’A’’ CC 

IMPROVISO Solo (1) e (2) 

TEMA (2) Intro AA B A’A’   CC 

 

Essa estrutura não se altera em cada uma das versões (apesar de termos os 

campos 5 e 6 vazios no Tema 2) o que se modifica é o conteúdo dentro de cada uma 

dessas partes em termos de timbres e sonoridades. A introdução, por exemplo, na 

gravação feita em estúdio temos: piano e cuíca (0:00) começando juntos do início, 

bateria (0:05) entrando sozinha e depois o baixo (0:10). Já na gravação ao vivo temos: 

piano (0:00) entrando sozinho, bateria entrando junto com o contra-baixo (0:05) e 

depois os tambores (0:09).  

Não importa qual o instrumento utilizado pelo percussionista para fazer a 

introdução, o que interessa para os outros membros do conjunto é a noção de unidade 

que constitui determinadas partes. O que os ouvintes percebem de fato são as 

sonoridades que compõem a unidade. A cuíca, por exemplo, é utilizada na gravação 

do CD em parceria com o piano, fazendo a mesma divisão rítmica da mão direita do 

pianista. Tocar essa introdução com ou sem a cuíca (desde que o piano não deixe de 

fazer sua parte) fará pouca diferença para o eventual ouvinte que conhece o CD (ou a 

música em si) e está ouvindo ao vivo. Esse tipo de variação acontece em outros 

momentos como é o caso do Solo Ad Libitum5 que acontece depois do C e antes do 

solo de piano (1:53 – 2:38), com a voz e o sax fazendo um improviso na gravação 

feita em estúdio e somente com o sax improvisando na gravação de campo. 

Outro dado relevante da interpretação do “Aquilo Del Nisso” é a célula rítmica 

utilizada na introdução determinada nas Tabelas III.3 (campos 1, 2, 3, 18 e 19) e III.4 

(campos 1, 2, 3, 19, 20) segundo a notação de Gerhard Kubik (1972, 1979): 

[X.X.X.XX.X.X.X.X]. Esta representação gráfica dos sons considera o momento do 

impacto e não a duração do som, sendo assim, no exemplo coletado temos 16 

pulsações elementares sendo [X] a representação do impacto e [.] a representação do 

silêncio. 

                                                 
5 Do latim com liberdade. Expressão encontrada nas partituras para indicar ao músico que sua 
interpretação deve ser livre, ou que o interprete pode improvisar com liberdade, evitando uma 
marcação rígida no ritmo e no andamento da música ou trecho (Dourado: 2004). 
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Esta célula é amplamente discutida nos trabalhos de G. Kubik (Idem) e de 

Kazadi Wa Mukuna (2000) com o termo time-line pattern [“padrão de linha rítmica” 

ou apenas “padrão rítmico”] como sendo uma das características de povos da Zâmbia, 

Congo e Angola. Segundo os autores esta célula rítmica (entre outros elementos) 

poderia atestar contribuições Bantu à Música Popular Brasileira, na medida em que 

expõe “símbolos do ritmo” (rhytmic key signature) de culturas africanas presentes no 

Brasil. Os time-line patterns apresentados pelos autores que se relacionam com aquele 

utilizado pelo “Aquilo Del Nisso” são os seguintes:  

- Samba (Encontrado na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo entre outros): 

[X.X.XX.X.X.X.XX.];  

-  Kachacha (Encontrado em Congo, Angola e Zâmbia):  

[X.X.X.X.XX.X.X.X].   

No caso do samba o time-line apresentado representa aquele tocado em geral 

pelo tamborim. Ao alinharmos os três padrões rítmicos teremos: 

 

Tabela III. 6 – Quadro comparativo dos padrões rítmicos do samba, kachacha e da música 
“Bananeira” interpretada pelo grupo “Aquilo Del Nisso”. Percebe-se que o padrão utilizado encontra 

mais semelhança com o kachacha do que com o samba. 
 

 Padrão Rítmico 

Pulsações  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Samba X . X . X X . X . X . X . X X . 

Kachacha X . X . X . X . X X . X . X . X 

“Bananeira” X . X . X . X X . X . X . X . X 

 

 

 Ao notarmos o caráter cíclico dos time-line acima representados é possível 

notar que nos três exemplos temos o mesmo padrão, porém iniciados em pontos 

diferentes da mesma linha rítmica. Mais que simplesmente reproduzir o padrão 

rítmico do samba, o conjunto faz uma adaptação do mesmo padrão, uma interpretação 

do padrão rítmico para se ajustar às intenções dos integrantes. Vale lembrar que este 

padrão é utilizado mais adiante (na parte A) sobrepondo-se a outro ritmo, o funk. 

Ambos são ritmos binários e subdivisíveis em 16 pulsações elementares, o que os 

torna compatíveis. 

 Ao compararmos os padrões rítmicos expostos na Tabela III. 6 observamos 

que, em relação ao padrão utilizado pelos músicos do “Aquilo Del Nisso”, o kachacha 
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mostra mais semelhanças do que o samba. As diferenças com relação ao samba se 

encontram nas pulsações 6, 7, 8, 15 e 16, e com relação ao kachacha se encontram 

apenas nas pulsações 8 e 9. Grosso modo, poderíamos dizer que o padrão rítmico do 

kachacha está mais “próximo” do padrão utilizado pelo “Aquilo Del Nisso” do que o 

samba. Porém o que está em jogo não é uma questão de proximidade mas de relação 

musical. Os constituintes formais do kachacha estão mais relacionados com aqueles 

utilizados na interpretação de “Bananeira”. Uma vez que o samba geograficamente 

está mais próximo da identidade do “Aquilo Del Nisso”, perguntar porque este não é 

privilegiado na versão do conjunto nos ajuda a entender também a escolha do funk 

como ritmo sobreposto e as conexões entre a cultura africana, a brasileira e a 

americana. 

 Este tipo de comparação fica mais evidente quando utilizamos notações 

musicais alternativas. Mas ao transcrever os padrões rítmicos do samba, kachacha e 

aquele utilizado na música “Bananeira” para a partitura convencional, também 

podemos perceber as nuances apontadas acima.  

 

1) Samba: 

 

2) Kachacha: 

 

3) “Bananeira”: 

 

 Como podemos perceber a diferença entre os dois últimos padrões rítmicos se 

dá apenas pela ligadura que realiza a antecipação de uma semicolcheia em cada 

compasso. Esse tipo de antecipação presente no exemplo acima está presente também 
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em diversos outros casos na música brasileira. Veremos mais adiante outro exemplo 

que retoma esta questão.   

 A composição feita por João Donato e Gilberto Gil situa-se dentro de uma 

cultura musical específica, a bossa-nova, que é executada por um conjunto paulista, 

com características estéticas próprias, que é dado pela trajetória da carreira do 

conjunto (ao longo de cinco CDs) e com uma maneira de pensar a composição 

diferente da cultura musical específica na qual a composição foi criada. 

 Temos então a execução de uma composição arranjada para um novo 

contexto. O que muda aqui é o ensejo da apresentação, os motivos e contextos que 

envolvem a apresentação e que afetam certos aspectos musicais. A oportunidade da 

apresentação e as características conceituais do conjunto formam uma unidade que faz 

sentido. Nas palavras de Celso Marques:  

 
O nosso cinco é simplesmente Um. Um grupo. Um pensamento. Um 
desejo de fazer com que todos os nossos melhores sentimentos sejam 
expressos por nossos instrumentos e acabem em um resultado nada lógico, 
porém já esperado (texto escrito no encarte do CD “Cinco”). 

 
Fica claro que a concepção de unidade do trabalho, que transparece no entrosamento 

do conjunto, cria um campo onde são constituídos os significados através da ligação 

entre os sentimentos do músico e seu instrumento, e no qual o público vai conhecendo 

o som do conjunto ao longo do tempo, e assim as experiências dos músicos e do 

público vão se renovando e recriando.  

 Sobre a constituição dos arranjos realizados pelo grupo “Aquilo Del Nisso”, 

Celso diz que às vezes os arranjos são construídos em conjunto e às vezes não:  

 
CM: O arranjo depende do estilo de cada um, então tinham pessoas 
que gostavam de trazer a estória toda pronta, já mapeada digamos 
assim, (…) às vezes você opinava, abria uma voz a mais, tinha gente 
que no começo não tinha esse conhecimento (…) às vezes vinha só 
uma linha melódica com a harmonia, sem introdução, sem final sem 
nada, e a gente botava na roda e saia criando em cima dessa estória, e 
muitas vezes, coisas praticamente prontas (…) como foi o caso do 
“Bananeira” (…) mas sempre com partes abertas para improvisação, 
isso faz parte da linguagem da música instrumental.  

 
Existe uma relação entre a parte pré-estabelecida da música e a “parte aberta para 

improvisação”. No caso dos exemplos que ouvimos percebemos claramente as partes 

que fazem a ligação entre esses dois momentos: Solo Ad Libitum para entrar no solo 
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do piano (no CD – voz, sax e piano, e no MD – sax e piano) e o Solo Ad Libitum no 

final do solo de piano para retomar a introdução e tema. Percebemos que nas duas 

versões o tema (parte pré-estabelecida) depois do solo do piano, é tocado de forma 

diferente (sem o A’’). Mas a parte aberta para improvisação é sempre diferente, 

mesmo que o instrumentista prepare antes sua improvisação.  

 
CM: O importante na música instrumental é a conversa que acontece entre 
os músicos. É importante você escutar o que está acontecendo com a 
pessoa ali do lado, o que ela está tocando, como ela está tocando, a 
intensidade, a qualidade daquilo que ela está tocando, pra você tentar 
conversar com ela e vice-versa, ou seja, cada um está com o ouvido atento 
no outro e assim meio que, não despejar de uma vez todo o potencial da 
estória, mas ir devagarzinho, vai conversando, responde ali tal, em forma 
de códigos, em forma de expressão, emoção, quer dizer, isso daí pra um 
som legal é primordial (…). Existem também outros elementos, outros 
códigos, além dos musicais, um olhar, um sorriso, de repente começa a 
travar um duelo, uma conversa entre sopro e percussão, ou então piano e 
bateria, e nisso vai rolando essa conversa gostosa e vai se transformando, 
no caso passando pros elementos musicais e a gente vai passando isso pro 
público e gerando uma comunicação maior ainda (…)”. 

 
Parece claro que a noção de diálogo entre os instrumentos solistas é de suma 

importância, não só para um som conceitualmente combinado entre músicos, mas 

também para o público. Para Celso, o público é a parte mais exterior de uma esfera 

que possui os músicos no seu interior, e pode ser acessado pela boa música 

instrumental através do relacionamento e interação dos músicos e seus instrumentos. 

Isso gera o que ele chama de “comunicação maior ainda”, ou seja, uma comunicação 

que sai do interior dessa esfera para alcançar o exterior, o público.  

 Nessa “conversa” com os instrumentos o que Celso Marques enfatiza é a 

capacidade de “escutar” porque é preciso entender “o que” e “como” está sendo 

tocada a música. Para “falar” é preciso saber “não despejar de uma vez” porque é 

preciso guardar os argumentos para “contar” a estória “devagarzinho”. A saída da 

esfera interna é marcada pela utilização não só de códigos musicais, mas também 

extra-musicais, como os sorrisos e olhares.  

Os termos utilizados como “responder”, “conversa” e “estória” tem referência 

direta com o domínio da oralidade e da narrativa. Através da técnica do instrumentista 

é que acontece o diálogo dos instrumentos, mas para que ocorra é preciso saber qual o 

assunto da “conversa”, é preciso saber certas informações da música como, por 

exemplo, a estrutura formal, quantidade de compassos em cada parte, melodias 
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principais e contra-cantos, tonalidade geral e das partes, e o mapa da música com as 

indicações das seqüências dos segmentos que compõem a música.  

Poderíamos ainda nos questionar sobre o tempo total das duas versões. Ao 

fazer uma comparação do tempo de duração das partes que compõem cada uma das 

versões ficamos impressionados com a semelhança em alguns casos. No entanto, os 

dados empíricos mostram que as sutilezas das mudanças não passam desapercebidas 

ao instrumentista.  

Porém, mais que uma noção precisa e exata da música é preciso conhecer os 

aspectos mais amplos e que possibilitam um certo grau de abstração em relação à 

música em si e suas estruturas harmônicas, melódicas, rítmicas e formais. Em outras 

palavras é preciso entender o script. Mas para essa tarefa a análise precisa se deter em 

conceitos musicais como, por exemplo, harmonia, escalas, acordes, extensões, 

melodias, improvisações etc. Vejamos como estas questões podem ser articuladas 

num segundo exemplo.  

 A música “Palhaçada” de Luiz Reis e Haroldo Barbosa foi lançada em 1961 

por Eliseth Cardoso e Moacyr Silva (saxofone). Utilizaremos o arranjo feito por 

Antonio Arruda em duas gravações: a primeira feita por ele mesmo e seu conjunto em 

1988 no Restaurante do Terraço Itália e a segunda com o conjunto “Arruda Brasil” em 

uma apresentação no Teatro Municipal de Barueri em 2001. 

 Na primeira gravação o conjunto era constituído por Cilinho (trompete), Beta 

(sax-alto), Antonio Arruda (sax-tenor), José Rodrigues da Silva (sax-barítono), 

Edgard Teixeira (bateria), Serginho (guitarra), Tony Marquis (piano) e o 

contrabaixista não foi identificado. A gravação de 2001 é realizada por Midney 

(trompete), Dico Las Casas (trombone), Beto Sporleder (sax-tenor), Leonardo Muniz 

(sax-alto), César Pinez (piano), Guto Brambila (baixo) e Guto Maradei (bateria).  

 O mesmo arranjo é executado nos dois casos e data de 1987. O arranjo está 

escrito para piano, baixo, guitarra, bateria, trompete, sax-alto, sax-tenor e sax-barítono 

(vide anexo 2). Na gravação de 88 temos a formação original para a qual o arranjo foi 

escrito e na gravação de 2001 temos uma variação: por conta de um problema de 

saúde que impossibilitou Dário Arruda (sax-tenor e líder do grupo) de tocar, o 

baritonista Beto Sporleder executou ao tenor a voz do tenor, e a voz do barítono foi 

realizada ao trombone por Dico Las Casas. 

 Apesar desta adaptação modificar a sonoridade original, segundo Dário existia 

uma necessidade de executar o arranjo “Palhaçada” mesmo com sua ausência, e 
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também porque era necessário que Las Casas tocasse, uma vez que estava presente 

para executar também outros arranjos. Mesmo com tais adaptações ouvimos em 

ambas as gravações estruturas idênticas e a seqüência de solos com os mesmos 

instrumentos.  

 Além das recorrências é possível perceber também diferenças estilísticas entre 

os mesmos instrumentos em cada uma das gravações. O caso mais interessante é a 

comparação das interpretações dos bateristas Edgard Teixeira e Guto Maradei que 

apresentam maneiras bem particulares de executar seus instrumentos. O primeiro tem 

uma interpretação mais “enxuta”, utilizando os pratos de ataque somente em poucas 

ocasiões e mantendo mais a linha rítmica no ximbau e pratos de condução. O Segundo 

tem uma sonoridade mais “agressiva”, com a utilização livre dos pratos de ataque em 

conjunto com as convenções dos metais.  

Tais características podem ser atribuídas ao jeito pessoal de cada um dos 

bateristas, mas também podem ser atribuídas às transformações que as técnicas e as 

maneiras de executar os instrumentos vão sofrendo ao longo dos tempos. Esse tipo de 

modificação afeta diretamente as sonoridades. Nessas duas gravações podemos 

observar os elementos que permaneceram (uma vez que o próprio arranjo os 

cristaliza), as variações advindas tanto das adaptações realizadas em cada uma das 

apresentações, e as diferenças estilísticas de cada uma das épocas em que as 

gravações foram realizadas.  

Quanto ao aspecto formal, segundo Dário, em ambas as gravações podemos 

ouvir a mesma estrutura formal: “intro, A duas vezes, B, A, C, solo de teclados, solo 

dos saxofones, solo de trompete, A duas vezes, B, A, C, Coda e fim”. Nas partituras 

dos instrumentos de sopro encontramos as seguintes subdivisões: introdução, S, A, B, 

C, D e O. E nas partituras dos instrumentos da seção rítmica temos: introdução, S, A, 

B e O. Mesmo com esta aparente confusão na nomenclatura das partes do arranjo, aos 

músicos interessa que as contagens de compassos e o tamanho das frases estejam em 

acordo, bem como o conteúdo de cada uma delas.  

Mas uma curiosidade surge no solo dos saxofones. Na gravação do “Arruda 

Brasil” (2001) mantém-se a métrica que utiliza frases com 4, 8 e 16 compassos, sendo 

que o solo de saxofones respeita esta lógica apresentando 16 compassos. Já na 

gravação de 1988 escutamos um compasso a mais no solo dos saxofones. Entre a 

primeira e a segunda frase a seção rítmica toca um compasso a mais e os saxofones 

entram com a segunda frase um compasso depois. Indícios desta quebra da métrica 
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podem ser encontrados nas partituras dos instrumentos de sopro, mas não nas da seção 

rítmica. As anotações feitas nas partituras dos instrumentos de sopro provavelmente 

foram feitas posteriormente a partir de discussões entre os músicos.  

Na época, segundo Dário, os músicos da banda de seu pai se reuniam aos 

domingos para almoçar e ouvir as gravações que faziam em fitas de rolo, (das quais 

esta é uma remanescente) e discutiam os detalhes. Eram nessas discussões que a 

sonoridade da banda se aprimorava, uma vez que o conjunto não ensaiava. A adição 

deste compasso é um detalhe que certamente deve ter sido discutido pelos músicos já 

que o segmento formal da música acaba ficando com 17 compassos e não 16. Esta 

modificação que Antonio Arruda realiza introduzindo um compasso aponta para a 

nova relação entre notação e performance que surge a partir de meados do séc. XVIII. 

Uma vez que os saxofones esperam um compasso a mais, a seção rítmica é 

“obrigada” a tocar um compasso a mais que é “ocupado” com a repetição do acorde 

de repouso da primeira progressão harmônica (F). A impressão que se tem é que esta 

adaptação segue a métrica da terceira frase do solo de saxofones. Importante salientar 

que mesmo uma música realizada a partir da transmissão escrita, as variações e 

nuances estão presentes e dependem das escolhas e combinações que os músicos 

realizam para a execução.  

A distribuição das vozes executadas pelos instrumentos de sopro procura 

respeitar o balanço do timbre entre graves, médios e agudos, já o balanço formal é 

buscado através da instrumentação econômica, da curta duração do arranjo e através 

de melodias bastante focadas, uma vez que não ouvimos a utilização de contra-cantos. 

A variedade é realizada de maneira tímida através de poucas harmonizações 

diferentes ao longo das partes que se repetem no arranjo. Ouvimos quase que o tempo 

todo os instrumentos de sopro executando vozes com divisões rítmicas bastante 

semelhantes, mas isso não parece diminuir o grau de interesse do ouvinte na medida 

em que este é mantido pelo foco nas melodias. 

No arranjo de “Palhaçada” a introdução de um compasso pode ser entendida 

como uma das subversões às regras da escritura de arranjos que nos referimos no 

Capítulo II, no entanto, neste exemplo podemos encontrar um outro dado interessante. 

Trata-se do preciosismo na escritura do arranjo e a sobriedade em manter o equilíbrio, 

o foco, a variedade e a economia, dentro de um estilo marcado pelas bandas de 

gafieira (Paz, 2003).  
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Outro dado interessante para entendermos a complexidade da escritura de 

arranjos é a transposição que Antonio Arruda faz ao escrever cada um dos 

instrumentos. Ao invés do arranjo ser escrito primeiramente em uma única tonalidade 

e depois cada uma das vozes serem transpostas para a tonalidade de seus 

instrumentos, Antonio Arruda utiliza o pensar musical escrevendo já na tonalidade 

original do instrumento (vide anexo 4).  

 O arranjo da música “Palhaçada” é realizado inteiramente sobre frases de oito 

compassos cada. Ao observar a partitura da bateria encontramos a seqüência dos 

compassos da música e suas contagens sempre a partir de múltiplos de 2 e 4. O 

baterista encontra em sua partitura poucas prescrições tendo as contagens de cada uma 

das partes da música identificadas com os sinais: S, A, B e O. Isso significa que ele 

deve saber de antemão o que deve ser tocado, ou seja, quando se fala em “samba” o 

baterista deve lançar mão de suas técnicas para executar algo esperado pelo 

arranjador, pelos outros músicos e pelo público, caso contrário esta partitura (ou este 

músico) não teria utilidade nenhuma. 

 Nas partituras do piano, baixo e guitarra os músicos encontram a estrutura 

harmônica da música inclusive com as progressões dos momentos abertos para as  

improvisações. As cadências de acordes apresentam recorrências interessantes para a 

identificação não só da tonalidade6, armadura de clave7 e melodias, mas para a 

percepção e interpretação da narrativa musical. 

 A progressão de acordes que mais se repete é aquela que vai do segundo grau 

(II m7) para o quinto grau (V7) da tonalidade maior8. Utilizando a terminologia das 

cifras musicais9, no campo harmônico maior da tonalidade de F (tonalidade do arranjo 

de “Palhaçada”) temos a seguinte seqüência de acordes: F7+ (I grau), Gm7 (II grau), 

Am7 (III grau), Bb7+ (IV grau), C7 (V grau), Dm7 (VI grau) e Edim (VII grau). O 

acorde de Gm7 se encontra na posição do II grau e o acorde de C7 se encontra na 

                                                 
6 Termo designa a relação entre as notas e os acordes de uma peça com determinada centralidade 
chamada “Tônica”. 
7 Conjunto de sinais na partitura dispostos logo após a clave, no lado esquerdo do pentagrama (ou antes 
da modificação harmônica de um trecho em determinada tonalidade para uma outra tonalidade), que 
serve para indicar a tonalidade da peça ou trecho que se segue. Os sinais que na armadura de clave 
determinam a tonalidade podem ser sustenidos [#] ou bemóis [b]. Quando se altera a tonalidade de 
determinado trecho podem se acrescentar bequadros, anulando sustenidos ou bemóis anteriores. 
8 A escala maior designa a seqüência de sons cujo terceiro grau observa um intervalo de terça maior em 
relação à Tônica. 
9 As cifras musicais são os símbolos que, representados por letras de A a G, acidentes e algarismos 
junto às palavras ou notas escritas, definem os acordes. Assim, as notas Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol são 
representadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, respectivamente.  
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posição do V grau. Esta progressão é encontrada diversas vezes durante o arranjo, em 

tonalidades diferentes: Am7 e D7 (tonalidade de G), Em7 e A7 (tonalidade de D).  

Estas progressões harmônicas são muito comuns também nos standards de 

jazz norte-americanos (uma das fontes da tradição da escritura de arranjos que 

influenciou Antonio Arruda) e no repertório do samba desde a década de 20 com 

Heitor dos Prazeres, Noel Rosa, Ataulfo Alves, Wilson Batista e muitos outros. 

Podemos ver este tipo de progressão em diversos momentos históricos da MPB. A 

Bossa Nova utilizava este tipo de cadência com muita freqüência. Podemos encontrar 

exemplos na própria música “Bananeira” (Gilberto Gil e João Donato [vide anexo 1]) 

e na música “Samba dos Bossa Nova” (Antonio Arruda [vide anexo 2]). 

 A referência que se encontra na teoria musical é o “Ciclo de Quintas” 

(também chamado de “Ciclo de Quartas”). Trata-se de uma lógica de encadeamentos 

de acordes que progridem em saltos de quintas acima (ou quartas abaixo) passando 

pelas 12 tonalidades até alcançar novamente o acorde inicial. As progressões 

harmônicas acima expostas são seqüências de acordes que se movimentam dentro 

desta lógica (de G até C temos um intervalo de quarta justa)10. 

Os métodos de música  ensinam que a música é um “arranjo combinatório de 

tensão e resolução, que cria expectativa e satisfação” (Nunes & Snyder, 1973). Uma 

das maneiras de fazer isso é com os acordes. Segundo tais livros uma progressão de 

acordes é mais do que uma simples série de acordes porque certos acordes causam no 

ouvinte uma expectativa particular para o acorde seguinte. Quando o acorde esperado 

é tocado, temos a sensação de resolução. Assim na progressão Gm7, C7 e F, a 

resolução se encontra no último acorde que também é chamado de acorde de 

“repouso”. Quando tocamos esta progressão sem o último acorde não temos a 

resolução e a sensação é de suspense, ou seja, a progressão fica “incompleta” 

(Sokolow, 1980). 

                                                 
10 Os intervalos musicais são definidos pela distância em tons entre um som e outro: segunda menor 
(meio tom); segunda maior (um tom); terça menor (um tom e meio); terça maior (dois tons); quarta 
diminuta (dois tons); quarta justa (dois tons e meio); quarta aumentada (três tons); quinta diminuta (três 
tons); quinta justa (três tons e meio); quinta aumentada (quatro tons); sexta menor (quatro tons); sexta 
maior (quatro tons e meio); sétima menor (cinco tons); sétima maior (cinco tons e meio); oitava 
diminuta (cinco tons e meio); oitava justa (seis tons) e oitava aumentada (seis tons e meio). Sendo que 
o semitom (ou meio tom) é a menor distância entre duas notas em um instrumento do sistema musical 
temperado de afinação (distância entre uma nota do piano e sua consecutiva). E o tom é definido pela 
distância composta por dois semitons. Nota-se que existem intervalos musicais com nomes diferentes, 
porém com a mesma distância em tons, isso porque são consideradas as notas escritas e não os sons 
reais.  
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Figura III.2 – Diagrama do “Ciclo de Quintas” ou “Ciclo de Quartas”. Os acordes maiores estão 
localizados na parte externa do círculo, enquanto os menores estão localizados na parte interna. No 
sentido horário cada acorde é uma quinta acima (ou quarta abaixo) do próximo acorde e no sentido 
anti-horário cada acorde é uma quarta acima (ou uma quinta abaixo) do próximo acorde (Nunes & 

Snyder, 1973). 
 

 O diagrama do “Ciclo de Quintas” é uma ferramenta muito útil para 

entendermos como os acordes se relacionam na progressão. Percorrendo externamente 

o círculo no sentido horário, cada acorde é uma quinta acima (ou uma quarta abaixo) 

do próximo acorde. Percorrendo o círculo no sentido anti-horário cada acorde é uma 

quarta acima (ou uma quinta abaixo) do próximo acorde.  

 A progressão (do tipo IIm7, V7) que se encontra no arranjo da música 

“Palhaçada” utiliza tanto resoluções quanto modulações11. O fato deste tipo de 

progressão ser utilizada em muitas músicas, a torna bastante conhecida. Além disso, é 

uma das progressões típicas para o estudo da improvisação uma vez que os dois 

acordes pertencem à mesma tonalidade. Devido a enorme recorrência de progressões 

desse tipo, diversos livros de música dedicados à improvisação utilizam esta 

progressão para iniciar as lições (Faria, s/d; Leavitt, s/d; Nunes & Snyder, 1973; 

Sokolow, 1980; Tangary s/d). 

                                                 
11 O termo modulação em música significa o processo de modificação harmônica de um trecho em 
determinada tonalidade para uma tonalidade próxima (dó maior para sol maior) ou distante (dó maior 
para si menor, por exemplo). Também pode ser entendido como a alteração de freqüências através de 
um “modulador de freqüência” (processamento eletrônico da freqüência de um sinal), porém não no 
caso acima referido. 
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 Há também a relação entre os sistemas harmônicos maiores e menores. Tal 

relação é muito importante para poder realizar a improvisação. Todo acorde maior 

tem um “relativo menor”, que está localizado uma terça abaixo da tônica (também 

chamada fundamental ou I grau da escala).  O relativo menor de C é Am, pois A é 

uma terça abaixo de C. Esse raciocínio pode ser estendido também às tonalidades. No 

diagrama do “Ciclo de Quintas” (Figura III.2), os acordes (tonalidades) maiores estão 

localizados na parte externa do círculo, enquanto os menores estão localizados na 

parte interna, sendo que o relativo menor está escrito do lado de dentro, próximo ao 

seu relativo maior, que está do lado de fora do círculo. As resoluções utilizadas no 

arranjo de “Palhaçada” são sempre utilizadas com acordes do tipo maior (ou o seu 

relativo), em geral primeiro grau (I7+ e I6). 

 Em qualquer tonalidade, os acordes menores são os relativos menores do I, V 

e IV graus. Por exemplo, na tonalidade de C os acordes menores Am, Em e Dm que 

são os relativos menores dos acordes C, G e F. O relativo menor é muito similar ao 

seu relativo maior, e os dois acordes podem ser intercambiáveis em uma progressão 

sem que isso afete o sentido geral da música. Sendo assim, um acorde de C6, por 

exemplo, contém todas as notas de seu relativo menor Am7 [A, C, E e G], e por outro 

lado,  um acorde de Am7 contém todas as notas de um C6 [C, E, G e A]. 

 Nas improvisações que ouvimos nas gravações de 1988 e 2001 percebemos 

que os músicos tocam dentro das tonalidades, porém os improvisos são diferentes uns 

dos outros. Isto ocorre não só porque são músicos diferentes, com técnicas e 

repertórios diferentes, mas porque as progressões de acordes de qualquer música são 

passíveis de interpretações diferentes tanto pelas substituições de acordes e 

tonalidades relativas, quanto pela escolha de determinadas escalas para as 

improvisações. No campo harmônico de uma tonalidade maior encontramos quatro 

tipos de acordes (também chamadas “qualidades de acordes”: maiores com sétima 

maior, menores com sétima menor, maiores com sétima menor e diminuto [ou meio 

diminuto]) que são interpretados segundo certas regras. 

Uma vez que a mesma qualidade de acorde pode ser encontrada em 

posicionamentos diferentes dentro da mesma tonalidade, os músicos podem realizar o 

procedimento inverso, ou seja, o mesmo acorde pode ser “imaginado” ocupando 

posições diferentes dentro de tonalidades diferentes e assim admitir a utilização de 

diferentes escalas. Por exemplo, o acorde de Dm7 pode ser pensado como pertencente 

à tonalidade de C, Bb, ou F, dependendo do posicionamento em que o colocamos, II, 
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III ou VI graus respectivamente. Sendo assim, o improvisador pode utilizar qualquer 

uma das três escalas maiores (C, Bb ou F) para improvisar sobre o acorde de Dm7, 

sem contar muitas outras escalas que também podem ser utilizadas, mas não serão 

aqui discutidas (vide anexo 3). É essa variação na interpretação da progressão que faz 

com que os improvisadores articulem sons diferenciados para tocar sobre os mesmos 

acordes. A questão em torno da interpretação da progressão e a escolha de 

determinadas escalas surge em diversos outros improvisos e é central para 

entendermos porque às vezes ouvimos solos completamente diferentes sobre a mesma 

progressão de acordes. 

Outro dado interessante no arranjo de “Palhaçada” é o gênero a qual pertence 

a música: o samba. Na MPIB o samba é muito tocado, no entanto é um samba com 

certas características. O próprio ritmo é um elemento utilizado pelos músicos para 

caracterizar gêneros. O caso do samba não é diferente.  

Existem alguns aspectos rítmicos no samba que nos ajudam a entender melhor 

quais características poderiam ser utilizadas para defini-lo (Mukuna, 2000). O estudo 

de qualquer ritmo não pode nunca se dar sobre uma célula, nem de um grupo de 

células, mas de “um conjunto de linhas rítmicas simultâneas” (Gomes, 2003). A 

simultaneidade, polirritmia, contrametricidade, o sentido cíclico dos ritmos, a 

utilização do time-line, a flutuação de motivos rítmicos, as melodias de timbres, são 

características da música africana em geral e do samba em especial (Oliveira Pinto, 

2002; Siqueira, 2004). Alguns destes aspectos são encontrados no arranjo de 

“Palhaçada”. Contrariando as orientações de Gomes (2003) utilizaremos o exemplo 

de um determinado padrão rítmico para evidenciar tais presenças. 

As células rítmicas utilizadas na parte B são interessantes para 

exemplificarmos alguns desses aspectos. Na segunda frase (compassos 28, 29, 30 e 31 

da música) temos a seguinte divisão rítmica: 

 

 Percebe-se a contrametricidade desta divisão que acentua sempre fora dos 

tempos fortes da marcação do compasso. A sensação de acentuação ou deslocamento 

do tempo forte para o segundo tempo ou a parte fraca do tempo (contratempo) é 

percebida aqui através da antecipação de semicolcheia antes de cada compasso, da 
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mesma forma que aponta Siqueira (2004) e Gomes (2003). A célula rítmica que se 

encontra subjacente a este padrão já foi amplamente discutida na literatura que trata 

de aspectos musicais da cultura Bantu (Kubik, 1972; 1979; Mukuna, 2000; Oliveira 

Pinto, 2002; Gomes, 2003; Siqueira, 2004), mas acredito que ainda vale a pena tratar 

desse assunto, uma vez que nos interessa a articulação dessas discussões com o 

material coletado em campo. 

 

 O padrão rítmico acima se encontra em muitas manifestações musicais 

africanas e brasileiras. A representação gráfica deste padrão segundo terminologia de 

Kubik seria a seguinte: [XX.XXX.XXX.XXX.X]. A assimetria entre as partes que 

compõe este padrão acaba integrando muitas manifestações musicais e suas variações. 

Da mesma maneira que o exposto em relação à célula rítmica que o “Aquilo Del 

Nisso” utilizou na introdução da música “Bananeira”, aqui no arranjo de “Palhaçada” 

apresenta-se o mesmo tipo de procedimento. O que está em jogo para os músicos não 

é uma busca gratuita por determinados elementos musicais no sentido de acentuar 

ligações entre culturas musicais, entre o passado e o presente mesmo que isto não seja 

realizado de forma consciente.  

Na utilização de certos elementos musicais em detrimento de outros, os 

músicos explicitam suas preferências, suas escolhas estéticas e suas visões de mundo. 

Mas isso só é possível de ser realizado se o músico possui um desenvolvimento 

técnico que o possibilite manipular os elementos musicais. Em busca desse tipo de 

resposta nos debruçamos sobre um livro apontado pelos músicos como dos mais 

importantes atualmente no estudo da improvisação.  

Trata-se do “Easy to play jazz tunes” de Jamey Aebersold, uma publicação 

onde são gravados diversos standarts de jazz e publicadas as partituras nas principais 

tonalidades. No início de cada volume o autor disponibiliza diversas informações 

sobre rotinas para práticas diárias e tabelas de escalas e acordes. No volume 54 

(Maiden Voyage, 1992) Aebersold apresenta alguns conselhos aos músicos (vide 

anexo 3).  
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Todas essas músicas são excelentes standarts do repertório jazzístico. 
Memorize as melodias, escalas, acordes e as formas (número total de 
compassos e como a música pode ser subdividida em sessões de 4 e 8 
compassos [frases]). Cante as melodias enquanto visualizar as 
progressões de acordes. Faça isso sem o seu instrumento. Use apenas 
sua mente. Uma boa forma de memorizar uma música é escutando um 
disco. Esta é a forma natural de aprender uma música. Ouvindo os 
mestres do jazz também estimula a sua imaginação e fornece uma 
“percepção” de como a música pode ser tocada. Eu disponibilizei uma 
discografia completa para cada música. A rotina prática esboçada na 
pág. iii pode ser importante na aprendizagem (memorização) das várias 
escalas que aparecem ao longo deste livro. Quando você aborda a 
aprendizagem das escalas e acordes de uma maneira disciplinada, sua 
mente (consciente e sub-consciente) desenvolve bons hábitos que 
pagarão imensos tributos a medida que você vai aprendendo novas 
músicas. (...) Escalas e acordes são os seus melhores amigos. Respeite-
os e eles o retribuirão generosamente (Tradução minha, Aebersold, 
1992). 
 

Nesta “Nota aos músicos” o autor expõe aspectos de suma importância para a 

aprendizagem musical e em especial a aprendizagem da improvisação. Aebersold 

chama atenção para a necessidade de levar a sério o “pensar musical”. É preciso que o 

músico saiba cantar as melodias “sem o seu instrumento” usando “apenas sua mente”. 

Este é o primeiro passo para qualquer exercício musical.  

Em seguida o autor diz que a maneira natural de se aprender música é ouvindo 

uma gravação. Esta informação é bastante interessante para a proposta etnográfica que 

ora apresentamos, pois se os próprios autores de livros didáticos (juntamente com os 

músicos) enfatizam a necessidade de se considerar as músicas tecnicamente 

reproduzidas, o empreendimento etnográfico deve necessariamente fazê-lo também.  

E por último gostaria de chamar a atenção para a importância que Aebersold 

atribui à disciplina para a criação de bons hábitos. Os hábitos a que se refere dizem 

respeito não só às atitudes conscientes mas também subconscientes. Ele está 

enfatizando a necessidade de se estabelecer uma conexão entre o corpo e o 

instrumento para se criar o fluxo necessário para uma boa improvisação. O corpo deve 

estar conectado ao instrumento de tal forma que ambos sejam um único ser, de modo 

que o instrumento seja uma extensão do corpo, ou no limite, que o instrumento 

“toque” através de seu instrumentista. Mais adiante falando sobre os procedimentos 

práticos para a aprendizagem das escalas e acordes, o autor escreve: 
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Se você utilizar este procedimento sobre um blues de 12 compassos 
você precisará de 12 chorus para completar o exercício. No 12o chorus 
sua mente estará ouvindo o avanço da progressão do acorde/escala. 
Seus dedos começarão a ir para as notas certas automaticamente, até 
mesmo sem tê-los comandado para isso. (...) Depois que você estiver 
bom o suficiente não precisará utilizar estes procedimentos em todas as 
músicas. Sua mente estará acostumada às escalas e acordes e seu 
subconsciente irá direcionar seus dedos via imaginação. Isso realmente 
funciona, porém primeiro você vai precisar fazer uma certa quantidade 
de “lição de casa”. Ouvindo jazz, jazz bom, pode diminuir o tempo 
necessário para alcançar resultados satisfatórios (Idem). 

 
Aebersold realmente atribui muita importância para a atividade mental e a conexão 

entre mente, corpo e instrumento. Importante é a passagem na qual ele sugere que 

através de tais procedimentos práticos “seus dedos começarão a ir para as notas 

certas automaticamente”. A sugestão presente nesta passagem é justamente a da 

prática levando o instrumentista à conexão completa entre si e seu instrumento a qual 

possibilita o fluxo da atividade musical do subconsciente do instrumentista: é preciso 

praticar até a mente se acostumar às escalas e acordes, pois a imaginação precisa de 

um canal direto para se expressar. 

 Esta atividade pode ser detectada na improvisação a partir de determinados 

elementos recorrentes em improvisos de músicos diferentes. Uma das maneiras de 

perseguir essa atividade é procurando as frases que se repetem e as citações de outras 

músicas e improvisações:  

 

Esta é uma das frases que freqüentemente se ouve nas apresentações de 

música instrumental e foi captada na apresentação de Zerró Santos no Dinorah em 

25/03/03 tocada na improvisação do saxofonista David Richards na Música “Blue 

Bossa”. A seqüência de acordes da música é Cm6, Fm7, Dm7(b5), G7 e Cm6. 

Como podemos ver, esta melodia se encaixa na cadência II, V, I. O 

interessante nesta frase é a utilização de notas que tencionam ou enfatizam a 

progressão dos acordes como G#, Gb e Eb. No estudo musical conforme ensinado nos 

conservatórios, a análise melódica indica que qualquer nota tocada sobre um 

determinado acorde deve necessariamente ser: a) uma nota do acorde; b) uma nota 

que não pertence ao acorde; c) uma nota de aproximação da escala; ou d) uma nota de 

aproximação cromática. Além deste tipo de análise sobre cada uma dessas três notas 
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utilizadas (inclusive sobre o mesmo tipo de cadência tocadas em tonalidades maiores 

e menores, como é o caso do registro do solo de David Richards). Este tipo de 

classificação das notas serve também para indicar ao músico possibilidades de 

harmonizações diferenciadas.  

No registro acima referido temos um caso de “citação” que utiliza uma espécie 

de “clichê”. Casos como este são muito comuns na MPIB. Um outro exemplo no qual 

podemos ouvir este tipo de utilização das citações e clichês em improvisações é a 

banda “Mandu Sarará”.  

Mas antes, sobre a comparação das gravações realizadas vale notar que além 

da referência fonográfica da música “Bom Dia”, registramos outras duas 

apresentações: a primeira no “Projeto Jazz a Brasileira” promovido pelo Sesc-

Consolação em 04/06/2003, e a segunda na comemoração do “Prêmio Prata da Casa” 

promovido pelo Sesc-Pompéia em 06/07/2003. Portanto a pesquisa conta com três 

gravações da mesma música. Na audição das duas versões gravadas em campo fica 

evidente a semelhança com a gravação do CD mesmo quando enfocamos a 

improvisação. Segundo o próprio autor da música, Márcio Arantes, “Bom Dia” trata-

se de um “afoxé”: 

 
Agora a gente vai fazer “Bom Dia” e, não sei se já deu pra perceber 
mas a gente tenta tocar o máximo de instrumentos que a gente 
consegue pra caracterizar os ritmos brasileiros de um jeito mais legal e 
essa próxima música é um afoxé. 
 

De maneira bastante semelhante ao conjunto de Sergio Rossoni e Carlinhos Antunes, 

o “Mandu Sarará” apresenta ao vivo versões semelhantes àquela gravada em estúdio. 

 Nos improvisos do violão realizados por Rodrigo Bragança encontramos algo 

bastante condizente com o exemplo acima exposto: no CD ouve-se logo no início da 

improvisação a citação de “Aquarela Brasileira” de Ary Barroso e na gravação 

realizada no Sesc-Consolação ouve-se no final da improvisação um trecho do “Hino 

Nacional Brasileiro”. A princípio a utilização do “máximo de instrumentos que a 

gente consegue” já seria bastante útil para “caracterizar os ritmos brasileiros”, no 

entanto, mais que caracterizar os ritmos tais citações tem o intuito de caracterizar na 

música o próprio ideário nacional. Nesses procedimentos os músicos aproveitam para 

fazer referência a outros compositores, outras épocas e lugares, aproveitam para fazer 

trocadilhos e brincar com situações e pessoas. A medida em que as citações vão se 
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transformando em clichês os novos arranjos semânticos vão dando aos ouvintes a 

possibilidade de serem surpreendidos através de relações inusitadas.  

Outro dado interessante é que subjacente aos ritmos dos instrumentos, no 

“afoxé” representado pelo “Mandu Sarará”, encontramos o seguinte padrão rítmico: 

[X.XXX.XXX.XXX.XX]. Utilizando a notação musical para representar tal padrão 

teríamos algo como: 

 

 Tal padrão pode ser encontrado também na introdução do contrabaixo tanto 

nas notas convencionais quanto na utilização da caixa acústica do instrumento 

percutida com a mão. Sem querer estabelecer relações ou conexões entre o afoxé (que 

alguns chamam de Ijexá) e samba, este padrão rítmico é bastante similar ao padrão 

exposto anteriormente [XX.XXX.XXX.XXX.X], no entanto, a única diferença se 

encontra no deslocamento da pulsação elementar.  

 

Tabela III. 7 – Quadro comparativo dos padrões rítmicos do afoxé e da célula rítmica típica de 
culturas Bantu. Percebe-se que os padrões são bastante semelhantes, sendo que a  

única distinção é dada pelo deslocamento da pulsação elementar. 
 

 Padrão Rítmico 

Pulsações  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Afoxé X . X X X . X X X . X X X . X X 

Celula Bantu X X . X X X . X X X . X X X . X 

 

Dado o caráter do pensamento cíclico nas culturas musicais africanas e a 

flutuação de células rítmicas (Kubik, 1972; 1979; Oliveira Pinto, 2002; Gomes, 2003) 

mais uma vez, podemos dizer que esta diferença é dada unicamente pela variação do 

lugar do início do ciclo.  

Outra diferença marcante são as durações dos segmentos que compõem a 

música. A introdução, por exemplo, tem um tempo diferente em cada um dos 

registros. No registro em CD, entre o início e a entrada do violão, conta-se apenas 16 

segundos. Já no registro do “Jazz a brasileira” temos 1:20 e no “Prata da Casa” 3:50. 

Esta introdução é realizada pelo contrabaixo acústico e pode ser interpretada como um 

momento em que o próprio autor da composição e contrabaixista Márcio Arantes 

expõe uma maneira pessoal de apresentar um afoxé. 
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 Afoxé também é o nome de um instrumento de percussão: um tipo de 

chocalho constituído por uma cabaça envolta por uma rede na qual são fixadas contas, 

tocado por fricção, o instrumento soa a partir do atrito entre as contas e a cabaça. Por 

outro lado, devemos lembrar o gênero musical Rancho12 que era cantado pelos negros 

em dialetos africanos, principalmente o nagô. Teve origem no candomblé no início 

dos anos 1900 no Rio de Janeiro, e nos anos 1920 na Bahia, assemelha-se aos cordões 

carnavalescos. Um dos grupos de afoxé mais importante na Bahia é o “Filhos de 

Gandhi”, criado em 1949. Este ritmo tem uma historicidade calcada nas culturas 

africanas e também é conhecido vulgarmente como “candomblé de rua” (Dourado, 

2004). 

 Tais caracterizações de músicas e identidades podem ser tomadas como 

caricaturas tanto dos ritmos brasileiros quanto do ideário nacional. No entanto 

precisam ser levadas a sério para uma etnografia que busca os sentidos das 

construções e manipulações dos materiais musicais, uma vez que esta é a forma que 

os conjuntos escolhem para se expor ao público.  

Estas manipulações – como a citação, a utilização de vários instrumentos para 

trazer as sonoridades específicas, os padrões rítmicos, as progressões harmônicas, as 

escalas – servem por um lado, para o público identificar certas referências dos 

conjuntos e assim entender quais as paisagens sonoras mobilizadas para as 

composições, e por outro, servem também para as investigações das montagens que 

fazem sentido para além de noções homogêneas e consensuais. 

 

3.3 Sobre vestígios e arestas 

Ao relacionar estes exemplos e pensá-los a partir de um modelo de análise 

para performances musicais, podemos então nos debruçar sobre as experiências 

constituídas e transmitidas através da relação entre os músicos e entre os músicos e o 

público.  

 Nos casos analisados neste capítulo os conjuntos executam suas músicas a 

partir de uma concepção própria. É possível perceber porções e maneiras diferentes de 

manipular o material musical na interpretação e improvisação.  

                                                 
12 Agrupamento carnavalesco que teve origem nos ternos nordestinos das comemorações natalinas do 
final do séc. XIX. De influência portuguesa e africana, pode ser entendido como os primeiros passos 
organizados da Folia, que culminou, nos anos 1930, com o surgimento das escolas de samba, que 
praticamente determinaram seu desaparecimento (Dourado, 2004).  
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No entanto, o fazer musical apresenta-se enquanto um produto direto do 

pensar musical. As sonoridades que são alteradas em cada uma das versões são 

transformadas inicialmente no nível conceitual do pensar musical. Ou seja, o pensar 

musical está ligado diretamente com as estruturas sonoras e de movimentos, é o 

pensar musical que preenche com conteúdos tais estruturas. É através dessa atividade 

que os instrumentistas e instrumentos se expressam, interpretam e improvisam. 

 A análise proposta neste capítulo procurou enfocar alguns exemplos 

específicos, no sentido de investigar maneiras que os músicos utilizaram para articular 

o material musical com as técnicas disponíveis. Condicionado pelo idioma do gênero 

e pelas exigências da produção e circulação da música no mundo contemporâneo, tais 

exemplos são entendidos nesta análise como a forma objetiva que o instrumentista 

encontrou para se expressar. 

Mesmo com todas as transformações ao longo do último século, as 

interpretações do “Aquilo Del Nisso”, “Arruda Brasil” e “Mandu Sarará” mantém 

aspectos que retomam o passado a partir de uma nova interpretação. As histórias das 

migrações compulsórias de contingentes populacionais e das diásporas dos povos 

aparecem na narrativa musical explicitando não só relações propriamente musicais, 

mas também culturais e históricas. Os elementos musicais se apresentam de forma 

explícita sendo possível verificar determinadas relações. Mesmo quando não podemos 

determinar seu exato lugar de origem, uma vez que na música os sons são colocados 

em relações de contato e trocas, devemos considerar que seus elementos constituintes 

continuam existindo. Partindo de um padrão rítmico, uma citação, uma progressão de 

acordes, é possível percorrer alguns dos caminhos que levaram os músicos a 

escolherem determinados aspectos e assim identificar o teor social presente na “nova 

versão”. 

Ao recorrer à noção de performance musical, à problemática de sua etnografia, 

bem como à análise dos exemplos coletados em campo, procuramos proceder 

metodologicamente em direção à lógica interna das obras. Nesse sentido, o modelo de 

análise de performance musical proposto neste capítulo procura incluir as 

instabilidades e imprevistos do evento musical tomando-o como um processo no qual 

a significação é construída através do próprio ato da performance. 

 Para dar conta deste empreendimento a noção de “script” parece adequar 

melhor a abordagem aos dados de campo, na medida em que reorienta na análise a 

relação entre notação e performance. Portanto, perante tal modificação a busca pela 
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originalidade perde o sentido (como ficou evidente no caso da música “Palhaçada” a 

partir da inserção de um único compasso). 

Na MPIB as diferentes linguagens, que concorrem para a existência de uma 

expressão, se articulam de maneira criativa na constituição de conteúdos musicais. 

Essa articulação só é possível através de um alto grau técnico, um aprimoramento da 

capacidade de pensar a música e internalizar escalas e acordes a ponto deles se 

transformarem nos “melhores amigos”. A tendência à universalização das linguagens 

e à poliglossia musical só é possível na MPIB devido ao alto grau técnico dos 

músicos. A disciplina conduz o consciente e subconsciente a ponto do corpo 

responder automaticamente aos estímulos musicais. Esta é a conexão completa entre a 

música, o instrumento, o corpo e a mente do músico. A partir dessa unidade o 

subconsciente direciona o corpo diretamente “via imaginação”. 

 No fluxo do desempenho do instrumentista é que podemos ver conteúdos 

sociais se expressando através de conteúdos musicais. Nesse sentido, nossa análise 

procurou investigar a constituição dos conteúdos musicais enquanto sonoridades que 

fazem sentido dentro da estrutura da música seja na apresentação ao vivo ou no 

registro tecnicamente produzido e reproduzido. 

 O aspecto conceitual e estético, o pensar e o fazer musical são os pilares do 

modelo de análise da performance musical aqui proposto. O pensar e o fazer musical 

são atividades que se complementam e se articulam a partir do aspecto conceitual. 

Enquanto o primeiro se relaciona às estruturas musicais e representa a ligação entre os 

conteúdos musicais e a expressão formal, o segundo está relacionado com a expressão 

formal e com os aspectos expressivos.  

Para realizar esta etnografia, o fazer musical precisou ser ampliado para incluir 

também os sons produzidos e reproduzidos tecnicamente. A partir da consideração 

dos discos – não só como simplesmente pertencentes ao fazer musical, mas como 

objetos privilegiados para a realização de análises – podemos perseguir as formas com 

que os músicos articulam os materiais sonoros no intuito de constituir conteúdos 

musicais que estão presentes tanto nas obras fonográficas quanto na música ao vivo. 

Nas soluções escolhidas sempre ficam expostas as arestas da montagem. A 

sobreposição de elementos musicais nas produções da MPIB deixa os vestígios dos 

elementos que as originaram. Nos vestígios e arestas, as tensões e contradições do 

plano social também ficam expostas aos nossos ouvidos. Neles podemos testemunhar 

a última escolha que fez o músico produzir o instantâneo sonoro que nos deparamos. 
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Mas vejamos como as tensões e contradições evidenciadas no âmbito musical tornam-

se evidentes também no plano social. Nesse sentido passamos para o próximo capítulo 

no qual propomos uma breve consideração sobre as circunstâncias da produção da 

MPIB. 
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CAPÍTULO IV 

Música Popular Instrumental Brasileira em São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Circunstâncias de produção da MPIB  

A partir da etnografia das performances, entrevistas, materiais fonográficos e 

pesquisa bibliográfica, fonográfica e em mídias podemos inferir sobre a produção da 

MPIB, seu espaço no mercado de discos e na mídia e sua relação com outros gêneros, 

estabelecendo dessa forma atividades talvez periféricas mas que fazem parte do “fazer 

musical”. A produção de CDs de música instrumental está totalmente localizada nas 

produtoras e gravadoras independentes possibilitando um acompanhamento através 

das três principais entidades do mercado: a ABPD (Associação Brasileira dos 

Produtores de Discos), a ABMI (Associação Brasileira da Música Instrumental) e a 

BM&A (Brasil Música & Artes). O mercado de discos no Brasil chegou a ocupar, 

entre 1996 e 1997, a 6a posição mundial e a partir de 2001, sob os efeitos de uma 

pirataria crescente dos produtos fonográficos nacionais e da instabilidade econômica e 

financeira durante o período pré-eleitoral em 2002, recuou para a 12a posição.  

Essas três entidades além de serem termômetros do mercado fonográfico, 

também são entidades que promovem, cada uma à sua maneira, a melhoria e o 

aprimoramento do mesmo, como é o caso da ação da BMA de levar o Brasil a 

participar como “convidado de honra” do Midem de 2003 em Cannes no qual a MPIB 

teve lugar de destaque (Bertolete, 2003). 
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Muitas são as gravadoras e selos independentes que surgiram nos últimos dez 

anos em razão principalmente da facilidade nas importações de equipamentos e no 

barateamento dos custos para a produção de um CD. Paralelo a esse processo 

surgiram diversos conflitos relacionados à indústria fonográfica, leis de incentivo à 

cultura, direitos autorais, numeração de CDs e criminalização do jabá (execução de 

músicas em meios de comunicação mediante pagamento). 

 Iniciaremos a discussão com um rápido relato sobre o I Congresso de Música 

Instrumental (CMIB) realizado no SESC Vila Mariana de 04 a 07 de novembro de 

2003, no intuito de apresentar algumas das tensões e contradições do congresso. 

Depois passaremos para a exposição de algumas informações sobre o 37o Mercado 

Internacional de Música (Midem), um dos principais eventos da indústria fonográfica 

internacional, realizado entre 19 e 23 de janeiro de 2003 em Cannes na França. Em 

seguida abordaremos algumas discussões relacionadas à Ordem dos Músicos do 

Brasil e a polêmica em torno da improbidade administrativa do presidente do 

Conselho Regional do Estado de São Paulo, para finalizar com algumas considerações 

sobre a participação da música instrumental na mídia e a distribuição espacial da 

música instrumental na cidade de São Paulo.  

 

4.1.1 Uma vitrine de tensões e contradições 

 O “I Congresso de Música Instrumental Brasileira” foi uma realização da 

empresa “Textos & Idéias” com o apoio do SESC São Paulo, Hotel Ibirapuera, Rádio 

Eldorado, Jornal Estado de São Paulo e Jornal da Tarde. A “Textos & Idéias” é uma 

empresa fundada em 1986 que presta serviços na área de assessoria de imprensa. 

Apesar de se relacionar com o mercado do jornalismo e comunicação, a “Textos & 

Idéias” também atua na área cultural através da criação e produção de eventos sociais, 

promocionais, artísticos, seminários e feiras. Na área musical, a empresa atuou no 

SESC Pompéia, Vila Mariana e Ipiranga com programações musicais, no “Bourbon 

Street Music Club” também com programações de 1995 a 1999, Festival de Inverno 

de Campos de Jordão (edições de 91, 92 e 94) e “Cia da Música” (programa de TV 

premiado pela APCA em 94 e 95).  

 O I CMIB se propôs a apresentar discussões, palestras, workshops e 

espetáculos em 3 dias. A comissão de músicos que selecionou os participantes contou 

com Mou Brasil (diretor musical do congresso), Luis Melo, Ulisses Rocha, Hamilton 
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Godoy e Duda Neves. A estrutura do congresso estava dividida em três partes: 

manhãs – workshops; início das tardes – debates; e fim das tardes – pocket shows.  

No primeiro dia a programação iniciou com um coquetel seguido do debate 

com o tema “o músico e o mercado – problemas e soluções” e as apresentações dos 

grupos Mani Padme Trio, Zeli, Duda Neves, Lupa Santiago, Pedrinho Mattar. O 

segundo dia iniciou com os workshops de Lupa Santiago, Carlos Freitas, Marcos 

Felipe, Duda Neves e Luiz Bueno, seguido do debate “o músico e as instituições – 

como o mercado vê o músico” e das apresentações de Sizão Machado, Daniel 

D’alcântara, Eva Gomide e Carlos Roberto, Gabriel Improta, Cláudio Celso, Jaiz in 4 

e André Geraissati. O último dia do congresso contou com os workshops de Cláudio 

Celso, Rodney Stella, Amilton Godoy e Fernando Corrêa seguido do debate “o 

mercado internacional” (com participação de Tom Gomes, Cláudio Celso, Luiz 

Bueno, André Geraissati) e da apresentação das conclusões do congresso. Em seguida 

o congresso concluía com os shows de Armazém Abaporu, Terrêro de Jesus, 

Fernando Corrêa, Lea Freire, Douglas Las Casas, André Mehmari, Mou Brasil e 

Zimbo Trio. 

Logo no início do congresso foi proposta pela “Textos & Idéias” (através de 

Antonio Mafra e João Feijó) a criação de uma organização não governamental (ONG) 

que se chamaria “Musicai” (verbo imperativo que significa música instrumental) com 

a finalidade de conduzir as conclusões do congresso. Além disso, os participantes do 

congresso foram informados do registro e produção de todo o material apresentado a 

ser distribuído gratuitamente a todos os interessados pois “a função de um congresso 

é disseminar conhecimentos e a gente vai ter aqui um lote de conhecimentos que eu 

espero poder distribuir para o maior número de pessoas (...)” (Antonio Mafra, 

organizador do evento, 04/11/2003). 

A consideração do I CMIB nesta etnografia se faz necessária por um único 

motivo. Apesar da ampla programação e dos interessantes debates, o congresso expôs 

muitas contradições e tensões presentes no campo de trabalho da música instrumental. 

São essas tensões que nos interessam na medida em que apresentam problemas, seja 

de ordem econômica ou política. O que mais chama atenção e onde se tornaram mais 

explícitas as tensões foram durante os debates protagonizados por músicos, 

produtores e jornalistas. 

Mesmo com um esforço de divulgação o congresso não alcançou as 

expectativas dos organizadores no que diz respeito à participação do público como 
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podemos constatar nesta declaração de Antonio Mafra: “Apesar de termos um sem 

número de pessoas e instituições a gente acabou tendo um número, do meu ponto de 

vista, muito menor do que eu imaginei quando a gente desenhou este congresso. Este 

resultado é um pouco reflexo da situação do músico e da música instrumental 

brasileira que eu espero esteja iniciando aqui uma mudança de rota e essa mudança 

eu espero que seja discutida aqui na mesa”.  

 Esse “reflexo” é o primeiro dado relevante. Por que o congresso teve um 

público “muito menor”? A expectativa era alta demais ou realmente não existe 

público para esse tipo de congresso? O primeiro dia (cujo tema era “o músico e o 

mercado – problemas e soluções”) acabou se tornando um conjunto de relatos sobre a 

vivência de cada um dos componentes da mesa com ênfase na relação entre o 

mercado nacional e o internacional. Muitos problemas foram levantados, no entanto 

as soluções foram apontadas de forma bastante pulverizadas. Um consenso já podia 

ser detectado em relação à questão da educação, tanto educação musical quanto de um 

ponto de vista mais amplo. Primeiro pela necessidade de formar público e segundo 

pela necessidade de se constituir e manter um corpo de instrumentistas não só para 

continuar a “produzir um dos produtos de exportação nacional de maior sucesso e 

assim representar o Brasil no mercado externo”, mas também continuar fornecendo 

instrumentistas e arranjadores para a música popular de massa. 

O primeiro dia contou com a participação de Arismar do Espírito Santo, 

Cláudio Celso, Luiz Bueno e Tom Gomes (representante do Grammy International e 

Diretor da revista “Sucesso CD”) Mou Brasil e Duda Neves. Sendo que os dois 

últimos nomes não compareceram, o que, aliás, gerou um certo desconforto em Luiz 

Bueno que ao apontar os problemas da música instrumental afirma: “(...) problemas 

para mim são os seguintes: falta de público, falta de espaço na mídia, falta de espaço 

nas gravadoras. De repente eu tenho aqui a ausência do Duda, pra mim é muito 

significativa, o próprio músico não comparece naquilo que ele se dispôs a vir, 

solução para mim é postura profissional (...)”. Luiz Bueno é integrante do “Duo Fel”, 

grupo com inserção em diversos festivais internacionais, sua fala espelha bem a 

insatisfação com relação ao mercado.  

Ao apontar as soluções Luiz Bueno mostra uma postura realista que coloca em 

questão a forma de atuação e o próprio processo de produção do instrumentista: “Os 

músicos tem que ter um posicionamento artístico, (...) eu vejo que nós temos que 

enfrentar a realidade (...) nós vivemos um paradoxo, o instrumentista e a música 



 

 124 

instrumental está sem mercado, por outro lado é a linguagem do momento, a única 

música que fala qualquer língua é a instrumental porque não tem a barreira da 

poesia, a gente tem que aproveitar isso (...)”. O paradoxo de produto sem fronteiras e 

ao mesmo tempo sem mercado é um dos fatores apontados como mais importante na 

dificuldade de inserção em mercados mais significativos.  

Ao final das exposições de todos os componentes da mesa, Antonio Mafra 

perguntou a Arismar do Espírito Santo: “o que há de tão importante no que Hermeto 

faz que lhe dá essa projeção mundial e o que há de errado no caso de não ter uma 

venda de CDs, discos, ou músicas aqui no Brasil paralelo à sua obra?”. Uma coisa 

bastante curiosa da resposta de Arismar e que complementa as colocações de Luiz 

Bueno: enquanto um enfatiza a postura profissional, a conquista de público através de 

estratégias de mercado, o outro enfatiza a prática musical, o baile, o estudo e a técnica 

instrumental.  

 
(...) Ele [Hermeto] tem essa visão do baile, ele tocou na rua. 
Dominguinhos, Sivuca, Heraldo [do Monte], tem uma meia dúzia que 
é muito punk. Se o Heraldo tocar aqui, ele vai fazer um baile e você 
vai chorar nas calças porque ele toca muita guitarra. (...) ele [Hermeto] 
vê que você está chapado aplaudindo, vai no microfone e grita, ele 
descarrega a sua tensão de ouvir, você faz junto, fica bem e relaxa. São 
horas de baile, no Arouche. O emprego dele dependia da pista. Músico 
instrumental cai a ficha quando ele vê que a pista é o público dele (...). 
Eu fui tocar em um clube que só tinha gente mais velha, demorou um 
pouco para perceber o que rolava porque pessoal mais velho não quer 
ver você quebrar tudo e fazer frases rápidas, gente mais nova tudo 
bem, quer ver isso mesmo, você tem que sentir isso muito rápido, isso 
faz de você um artista. É o baile (04/11/03). 

 

Eu estou estudando. Aí vem o músico por profissão: tem que tocar, tem 
que dar aula, tem que viajar. Agora, tem que correr atrás, todo dia 
estudar para a cabeça ficar linda. Na cabeça rola um teflon, tudo o que 
acontece de fora escorrega, não pega. Você fica tocando. Minha vida 
está sendo essa (...) (Idem). 
 

As posições de Luiz Bueno e Arismar do Espírito Santo, mais do que uma simples 

diferença de pontos de vista, mostram que existem muitas formas de atuação que 

podem ser concatenadas para alcançar o objetivo de conquistar público e postos de 

trabalho e assim se manter nos palcos. Dentre as atuações para conseguir mais espaço 

na mídia e conseqüentemente mais público está a relação entre o poder público, os 

produtores e os músicos. Esse foi o tema do segundo dia de debate, “o músico e as 
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instituições – como o mercado vê o músico”, ou seja, de que maneira as instituições 

se relacionam com os produtores e com os músicos.  

Os componentes da mesa foram Oswaldo Cunha (SESC), Ave Lima (ULM), 

Dalmo Mota (Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro) e Carlos Vieira (Fundação 

Cultural Joinville). Além dessas instituições, segundo Antonio Mafra, também outras 

foram convidadas porém não compareceram: Secretaria Estadual e Municipal de 

Cultura de São Paulo, Ministério da Cultura, Itaú Cultural, Centro Cultural Banco do 

Brasil, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura de 

Salvador, e Unicamp e Conservatório Musical de Tatuí.  

Segundo Oswaldo, no ano de 2002 o SESC atendeu 1 milhão 750 mil pessoas 

na área de apresentações musicais, sem considerar as atividades didáticas como cursos 

e workshops. Nesse sentido, o mercado só pode ser chamado de alternativo quando 

comparado ao mercado da música pop, pois na realidade trata-se de um mercado 

relativamente grande e importante. Inclusive, para aproveitar melhor essa fatia do 

mercado, o SESC tinha a intenção de lançar em 2004 o selo SESC de música para a 

produção fonográfica, coisa que ainda está em negociação. Para Ave Lima, que já 

esteve na Secretaria da Cultura do Município, uma das dificuldades do trabalho do 

músico instrumental deriva da escassez de projetos de música das secretarias 

municipais e estaduais.  

Dalmo Mota falou do contexto vivido no Rio de Janeiro e da gestão que 

participa iniciada em 2003. O Sindicato dos Músicos atua em oposição à Ordem dos 

Músicos. Isso ocasiona uma série de problemas práticos para as pessoas que prestam 

serviços com música ao vivo. Há diferença entre a atuação da Ordem, que seria a 

regulamentação, habilitação e fiscalização, que segundo Dalmo não é cumprida de 

forma adequada, e o sindicato, cuja atuação é basicamente jurídica, defendendo os 

músicos do ponto de vista trabalhista. Para Dalmo o fortalecimento da música 

instrumental como produto mercadológico passa pelo fortalecimento do músico como 

categoria profissional. Para conseguir implementar as mudanças necessárias em 

relação à Ordem e ao Sindicato seria necessário que os músicos se manifestem como 

um bloco coeso. 

Segundo Dalmo, no início de 2003 houve no Rio de Janeiro um fórum de 

música no qual foram chamados representantes de toda a cadeia produtiva da música: 

produtores, músicos, associações de direito autoral e outros, para formular uma 

proposta de política cultural na área da música. Além disso, o Sindicato atua em 
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projetos de eventos musicais (segundo ele, a maioria de música instrumental) e atua 

também no sentido de fortalecer o mercado e fomentar o ambiente de categoria 

trabalhista realizando contatos com associações e cooperativas de músicos. Nesse 

sentido, “cumprir o papel devido de um sindicato” significa agregar diversas 

instituições representativas para consolidar a idéia do bloco e ampliar o leque de 

atuação, descentralizando a prestação de serviço e realizando negociações e acordos 

coletivos com casas noturnas. Isso é muito importante, pois atualmente há uma 

pressão da categoria para que se cumpra a legislação através da assinatura de carteira 

de trabalho para quem presta serviços a anos no mesmo estabelecimento. Em São 

Paulo a situação é bem diferente. A Ordem e o Sindicato são presididos pela mesma 

pessoa: Wilson Sândoli. Muitos são os rumores em torno da entidade como veremos 

mais adiante. 

No terceiro dia foram apresentadas as conclusões do congresso. Participaram 

da mesa Luiz Bueno (presidente), João Figueiró (secretário), Amilton Godoy, 

Alexandre Machado (Florianópolis) e Cláudio Celso. Após o Congresso foi divulgado 

um documento intitulado “Carta ao Brasil Musical” (vide anexo 6).  

A “carta” esta dividida em três partes. Inicialmente há a proposta de criação 

de uma Organização Não Governamental cujos principais objetivos seriam: 1) lutar 

pela valorização do músico e da música brasileira no cenário nacional e internacional; 

2) lutar contra os monopólios que parecem ocorrer em determinados eventos; 3) 

propor ao SESC Nacional um circuito de música instrumental nos moldes do que se 

realiza no SESC-RJ; 4) buscar formas de aproximação e/ou união com o grupo do Rio 

de Janeiro que tem o mesmo propósito.  

Na segunda parte, a “carta” propõe solicitações ao Governo como: 1) a volta 

do ensino da música nas escolas; 2) o incentivo às escolas de música que oferecem 

bolsas de estudos; 3) lei de fomento à Música Instrumental nos moldes da lei de 

fomento ao cinema; e 4) a criação de uma lei de fomento à Música Instrumental nos 

moldes da Lei Municipal de Fomento ao Teatro. Na terceira parte a “carta” apresenta 

uma série de propostas para o segundo congresso. 

Porém, mais interessante que o documento em si foram as discussões que 

deram origem a ele. Entre as várias propostas para a melhoria da música instrumental 

e da condição do músico, foram levantadas várias causas para o sucesso relativo do I 

CMIB como, por exemplo, a ausência dos músicos, ausência de instituições 

importantes como o Itaú Cultural, o Centro Cultural Banco do Brasil, as Secretarias 
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de Cultura do Município e do Estado e a dificuldade de inserção na mídia. Dentre as 

proposições apresentadas na “carta” um dos momentos mais polêmicos foi a inserção 

da cláusula: “Lutar contra monopólios, como o que parece ocorrer, por exemplo, no 

Mercado Cultural em Salvador, sob curadoria de Benjamin Taubkin”. O proponente 

desta idéia, Luiz Bueno, o fez da seguinte maneira: 

 
Aproveitando aqui para falar dos monopólios que estão acontecendo na 
música, porque quem não se mexe vai ficando sozinho, e quem se 
mexe vê que ninguém faz nada, só quer se beneficiar, criar monopólio. 
É incrível né? O Mercado Cultural da Bahia está acontecendo e está 
em seu quinto ano ou sexto, não tenho certeza, minha cabeça está cheia 
de números, (...). Desde que o Mercado Cultural abriu mando meu 
material [Duo Fel] para lá. Esse material é selecionado pelo curador. 
Esse curador está tomando conta de várias curadorias no Brasil, é o 
Benjamim Taubkin, meu amigo, almoça comigo e a gente tem um 
relacionamento maravilhoso, mas ele está sempre colocando aqueles 
que estão no grupo dele, isso se chama monopólio. Sou contra, falo 
aqui abertamente para todos e não pode acontecer. Ou a gente faz pela 
classe, ou então é cada um para si. (...) A gente tem que falar com essa 
turma toda, em vez de a gente ficar amigo deles, a gente tem que 
conversar com eles: por que não põe? Outro dia eu falei para ele no 
almoço: por que você esta vetando o Duo Fel no Mercado Cultural? É 
importante! Nós estamos batalhando juntos. Estou vendo o formato do 
show deles hoje é igualzinho ao do Duo Fel, aprenderam com a gente, 
está dando certo a fórmula que ele aprendeu e não põe a gente no 
evento. Está na mão dele! A gente tem que lutar. Dentro da nossa 
própria profissão está se criando monopólio. Eu adoro o grupo do 
Núcleo [Contemporâneo], músicos do Núcleo estão nos meus discos, 
eu chamo o pessoal para gravar, gosto, tenho amizade com todos eles e 
estão escalados para o meu festival em Joinville, eu estou dando o 
outro lado, numa boa, mas eu estou colocando aqui porque é o que está 
acontecendo (07/11/03). 

 
Essa fala de Luiz Bueno acabou tendo uma repercussão considerável na 

medida em que o próprio Benjamim, que foi a pessoa criticada (e que não 

estava presente para se defender), tomou uma atitude bastante reveladora. 17 

dias após a conclusão do congresso e a formulação da “Carta ao Brasil 

Musical”, Benjamin enviou o seguinte e-mail, sendo seguido de toda a 

correspondência trocada entre ambos: 

 
Caros, 
Meu nome foi incluído em uma proposta de um certo congresso de 
música instrumental realizado aqui em São Paulo. Como explico 
abaixo não fui, nem profissional algum do Núcleo Contemporâneo, 
convidado a participar do encontro. Sou mencionado numa carta de 
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conclusão deste encontro como alguém que faz monopólio. Mais 
abaixo transcrevo – uma menção mais clara a este monopólio. Pediria a 
vocês que lessem cuidadosamente estas cartas. E tirem suas 
conclusões. Acho muito chato tudo isto. Mas não vejo outra forma – 
senão me manifestar. Este congresso está sendo dirigido por um 
jornalista — portanto não um músico – e que pelo seu próprio 
currículo, mencionado junto ao programa – andou por outras searas, 
antes de resolver se envolver com algo – que a mim me parece muito 
mais sério. Pergunto: é este congresso sério? Representa toda a classe? 
Quantas pessoas participaram deste encontro? É muito fácil criar uma 
organização e dizer que falam em nome da classe. Qualquer um pode 
fazer isto. Quem assina estas cartas? Quais os seus currículos? Acho 
muito mais honesto o que fazemos no Núcleo Contemporâneo. Não 
mentimos nem fingimos ser o que não somos. E não procuramos 
resolver mágoas pessoais – dizendo falar em nome da Classe. Hoje 
falam mal de mim. Amanhã de quem mais? De quem não os convida 
para tocar num projeto? Será que a música destas pessoas é melhor do 
que a daquelas que foram incluídas na programação? E se elas 
tocassem – como exigem – as outras não estariam fora? E estas outras 
então – fariam seus congressos e denunciariam monopólios? É esta a 
lógica? Nunca toquei em nenhum Free Jazz ou Chivas. E nunca achei 
que alguém tem a obrigação de me convidar. A programação deve ser 
livre. Procuro fazer o trabalho e a programação que faço com critério – 
cuidado e atenção, tem um porquê – um conceito. Não é à toa. Se 
vocês se detiverem na programação, vão perceber que há uma busca 
por incluir músicos de todo o país. E diferentes estilos do que se chama 
música instrumental. Querer forçar a sua inclusão num programa da 
forma que estas pessoas estão fazendo é no mínimo medíocre... Depois 
reclamam que não acontece...Curiosamente apenas neste congresso, ao 
qual, reforço, não fui convidado – tocaram mais artistas ligados ao 
Núcleo Contemporâneo que nos três anos em que faço a programação 
do Mercado. E pergunto aos “curadores” deste congresso – vocês se 
apresentaram neste evento, do qual foram curadores? 

 
A polêmica sobre os monopólios é relevante, pois mostra a maneira como atuam 

músicos e produtores em relação à conquista de espaços para tocarem. Obviamente, 

selecionar grupos para tocarem em festivais não é uma tarefa simples dado a enorme 

quantidade de músicos e conjuntos musicais com qualidade suficiente para tal. No 

entanto, em relação à atuação, percebe-se que produção musical e atuação ao vivo nos 

palcos possuem muitas diferenças. Apesar do respeito que os dois músicos possuem 

mutuamente fica claro que a direção musical de festivais envolve muitos outros 

aspectos além daqueles envolvidos na produção musical de trabalho próprio. 

Inicialmente Luiz Bueno apresenta a seguinte lógica “(...) ou a gente faz pela classe, 

ou então é cada um para si”. Porém, em outro momento, falando sobre os grupos que 
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lhe deixaram CDs para avaliação no sentido de uma possível inclusão no festival de 

Joinville, Luiz disse:  

 
LB: Os músicos novos, vocês que tem coisa para mostrar e que estão 
com essa questão, vocês é que vão ter que pegar essa batata que 
estamos cozinhando aqui. São vocês que tem que fazer, não adianta 
vocês virem correr comigo porque não dá (...) eu não posso carregar o 
piano para vocês irem tocar, ao contrário a minha parte eu estou 
fazendo que é ir ao front dar tiro em todo mundo (...). Vocês é que tem 
que ajudar vocês, e é claro, eu estou a fim de dar uma força na medida 
do possível, mas eu não vou assumir um compromisso “venham agora 
que eu vou levar vocês para passear”, eu não vou levar ninguém para 
passear, não vou fazer acompanhamento e arranjo nenhum, (...) 
encabeçar um trabalho pra todo mundo ficar me ligando e mandando e-
mail, esperando que eu faça alguma coisa, não (07/11/03). 

 
Isso mostra que a lógica apresentada inicialmente e combatida faz parte de sua própria 

conduta. Uma clara demonstração do significado da mentalidade do monopólio esta 

no fato de que como responsável pelo festival de Joinville Luiz Bueno se refere ao 

evento como “meu festival”. Taubkin aponta a lógica de Bueno de maneira 

esclarecedora: “Hoje falam mal de mim. Amanhã de quem mais? De quem não 

convidá-los para tocar num projeto? Será que a música destas pessoas é melhor do 

que a daquelas que foram incluídas na programação? E se elas tocassem – como 

exigem – as outras não estariam [de] fora? E estas outras então – fariam seus 

congressos e denunciariam monopólios? É esta a lógica?” 

 
BT: Tenho, porém a amarga impressão que bastaria programá-los para 
que esta sua visão se modificasse. 
 

Toda essa discussão traz à tona o problema de espaços para tocar e apresentar seus 

trabalhos. Se por um lado os festivais e projetos de música instrumental são 

extremamente importantes para divulgação, por outro não são suficientes para abarcar 

toda a produção de música instrumental de qualidade, ou seja, seriam necessários 

muitos festivais para que todos fossem contemplados.  

 Tais iniciativas expõem o fato de que instituições públicas e privadas ao 

financiarem festivais e projetos subsidiados acabam gerando uma situação bastante 

complicada e com diversas conseqüências para os músicos. São os casos, por 

exemplo, dos serviços sociais (SESC - Serviço Social do Comércio e SESI - Serviço 

Social da Indústria), bancos (Itaú e Caixa Econômica Federal), fundações (Fundação 

Padre Anchieta, Fundação Armando Alves Penteado, Instituto Moreira Salles), 
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grandes produtores e salas patrocinadas (Credicard Hall, DirecTV Hall), grandes 

festivais ligados a marcas (Chivas Jazz Festival, Heineken Festival, SkolBeats). Estes 

“atores” privados representam importantes oportunidades para a produção da música 

instrumental no Brasil, ao mesmo tempo em que revelam outras facetas dos 

problemas enfrentados nessa área.  

Nelson Ayres nos alerta que junto com as transformações dos meios técnicos 

empenhados na produção fonográfica ocorreu também, a partir do final dos anos 70, a 

institucionalização do que chama de “cultura subsidiada” que gera o seguinte 

paradoxo: de um lado, as instituições que subsidiam espetáculos ajudam e incentivam 

gerando produtos e mercado; porém, de outro, restringem a quantidade de artistas com 

possibilidade de entrar nesse circuito, pois essas instituições não têm capacidade para 

absorver todo a demanda artística de uma cidade como São Paulo. O autor coloca o 

problema da seguinte forma:  

 
(...) você aluga o teatro, contrata os músicos, paga os direitos autorais, 
arca com os custos da divulgação, e chega à conclusão que, para não 
perder dinheiro, o mínimo que você pode cobrar por ingresso é o 
equivalente ao custo de um jantar para uma pessoa num restaurante de 
nível médio. Pensando bem não é muito caro. Mas então aparece o 
grande problema: no mesmo dia do seu show estarão sendo oferecidos 
na cidade três ou quatro shows de graça ou quase de graça (...). O seu 
show não tem como concorrer, está condenado ao fracasso. (...) Os 
artistas e técnicos são remunerados, e aparentemente fica todo mundo 
feliz. Mas, para quem faz música, o preço acaba ficando bem alto: para 
quem não tem os contatos certos com as instituições culturais, a vida 
artística fica inviável – não existem a livre iniciativa e a livre 
concorrência. (...) Em prol da democratização da cultura, caímos numa 
armadilha: o instrumentista hoje depende de migalhas institucionais e 
da boa vontade de alguns poucos donos de bares (Ayres, s/d).  

 
Este paradoxo explicita como as relações no mercado de trabalho da MPIB são 

complicadas e possuem lados muitas vezes perversos. Por outro lado, quando 

observamos a Lei no 8.313/91, Lei Federal de Incentivo à Cultura ou Lei Rouanet 

como é mais conhecida, constatamos que seu alcance abrange várias modalidades da 

produção cultural, mas especificamente em relação à música, existe uma distinção 

para Música Erudita e Música Instrumental, em relação aos benefícios fiscais e 

formas de dedução. Para estes projetos, 100% do valor investido é abatido do imposto 

de renda devido tanto das pessoas físicas (até o limite de 6%) quanto jurídicas (até o 

limite de 4%). O que significa uma contrapartida em relação aos problemas expostos 
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pelo dilema da cultura subsidiada. Mas essa contrapartida ainda é tímida demais para 

surtir um efeito real na produção da MPIB e no mercado de consumo de shows e CDs. 

 Os problemas e contradições que surgiram no I CMBI foram explicitados 

dessa forma para mostrar o quanto o campo de atuação do músico instrumentista é 

permeado de situações que acabam engessando a produção e restringindo as 

oportunidades de trabalho. Nesse sentido, Nelson Ayres é bastante claro, “para quem 

não tem os contatos certos com as instituições culturais, a vida artística fica inviável 

– não existem a livre iniciativa e a livre concorrência”. Por outras palavras, pode-se 

dizer que os mecanismos de incentivo à MPIB, sejam eles públicos ou privados, não 

são suficientes para dar conta da enorme demanda de grupos e músicos que trabalham 

com música instrumental. 

 

4.1.2 “Brazil makes sense” 

 Em sua 37a edição, o Mercado Internacional de Música (Midem) teve como 

país tema o Brasil. Os músicos brasileiros foram escolhidos por uma comissão 

formada pelo consultor na área fonográfica André Midani, pelo diretor da Rádio 

França International (RFI), do Bureau Brésil de la Musique Française (BEMF), Bruno 

Boulay e pelo produtor de espetáculos Sergio Ajzemberg. Os indicados fazem parte 

de uma lista indicada pelas empresas filiadas à Brasil Música e Artes (BM&A) que 

coordenou a participação brasileira no evento. 

 Os escolhidos foram Yamandú Costa (Eldorado), Armandinho (Vison), 

Barbatuques (MCD World Music), Roberto Menescal e Márcia Salomon (Dabliú), 

Bossacucanova (Albatroz), Veiga e Salazar (ST2) e Cabruera (Nikita). Trata-se de 

uma participação inédita. Pela primeira vez o Brasil foi país-tema e convidado de 

honra. No entanto a honraria é relativa. Para se ter o direito de monopolizar os shows 

da noite de abertura e ser fonte de inspiração da decoração da feira, o país interessado 

precisa desembolsar US$ 150 mil. No caso, o valor foi bancado pela Embraer, Sebrae, 

Brasil Música e Artes (BM&A) e Apex (órgão do Ministério da Indústria e Comércio 

Exterior), com o apoio do BEMF e dos Ministério da Cultura e Relações Exteriores, 

sendo que o custo total do investimento chegou a US$ 400 mil. 

 O Midem contou com a presença de mais de 400 estandes principalmente a 

produção independente, ou seja, não ligada às cinco grandes multinacionais do disco 

(WEA, Sony, EMI, BMG e Universal). Faixas espalhadas por todo o pavilhão de 

exposições anunciam: “Brazil makes sense”. O Brasil teve também um estande com a 
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presença de diversas gravadoras e produtoras nacionais como Dabliú, Levine Film, 

Eldorado Discos, Brazilbizz Music, Divina Comédia, Jam Music, Lua Discos, MCD 

World Music, Imusica, Ouver, RH Produções, Rob Digital, ST2, Trama e Visom, 

além de outras filiadas à Associação Brasileira da Música Independente (ABMI). O 

catálogo brasileiro levado ao evento chegou a 500 títulos sendo entendido pelos 

organizadores da BM&A como um divisor de águas da relação da música brasileira 

com o mercado externo.  

 O músico e ministro Gilberto Gil esteve presente no evento e participou de 

uma entrevista coletiva à imprensa internacional para falar da indústria do disco 

brasileira. Junto com ele estiveram presentes também José Carlos Costa Neto, 

presidente da BM&A, Bruno Boulay (BEMF) e Eduardo Muszkat, da gravadora 

MCA Records e representante da ABMI. O foco da entrevista era a música e a cultura 

brasileira. O ministro Gil disse que “(...) pela primeira vez o Brasil é inserido no 

plano geral do Midem e, mais importante, representado pela produção independente” 

(Jornal “O Estado de São Paulo”, 20/01/03). Segundo Costa Neto a produção 

independente teve um extraordinário crescimento nos últimos 10 anos chegando a 

cerca de 400 gravadoras que não estão ligadas às cinco majors multinacionais, “(...) 

essas empresas foram surgindo muitas vezes por iniciativa dos próprios 

compositores, músicos e intérpretes, insatisfeitos com a maneira como a indústria 

estava lidando com eles” (Idem). Este cenário fez surgir então a ABMI e também a 

BM&A que tem a finalidade de promover a divulgação internacional desses selos e 

artistas.  

 Nas discussões sobre o embate entre produções locais e globais, o Ministro da 

Cultura disse que “quando os compositores brasileiros começam a fazer ‘brazilian 

funk, brazilian rock, brazilian jazz ou reggae’ estão criando uma espécie de 

‘international national music’ – música nacional, em todo caso” (Idem). Essa 

afirmação é interessante porque coloca em evidência a relação da música brasileira e 

suas influências internacionais, mas sem perder de vista a particularidade do Brasil. 

Mesmo tomando uma afirmação recortada da entrevista coletiva e relativamente fora 

do contexto em que foi colocada, essa afirmação inclui produções nacionais a partir 

das tendências internacionais. No caso “brazilian jazz”, nome pelo qual é conhecida a 

MPIB no exterior, a particularidade está na excelência de nossos instrumentistas. É o 

caso, por exemplo, de Yamandú Costa que foi o único a colher frutos imediatos do 

Midem ao ser convidado a participar de festivais de jazz em Montreaux e Dinamarca. 
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 O Midem foi muito importante para a divulgação internacional da música 

brasileira nos anos 60 e 70. Nos anos 80, o evento perdeu sua força quando as 

gravadoras multinacionais se fundiram num grupo de cinco que tem representação em 

quase todos os países do mundo. Nesse sentido, a feira deixou de ser interessante para 

essas cinco, por outro lado, o surgimento do CD no fim dos anos 80, o 

desenvolvimento internacional da produção independente e o surgimento de selos 

alternativos preocupados com qualidade e diversidade, fizeram com que o Midem 

retomasse sua importância no cenário internacional do mercado fonográfico. 

 Além dos shows e estandes com a exposição dos catálogos, Bruno Boulay 

organizou para distribuição aos participantes da feira um Guia da Indústria Brasileira 

da Música (Guide to the Brazilian Music Industry) contendo endereços de órgãos 

brasileiros públicos e privados ligados à importação e exportação, institutos e 

organizações culturais, sociedades de direitos autorais, editoras e gravadoras 

independentes. O investimento foi feito com a preocupação de facilitar o acesso de 

produtores, donos de gravadoras ou licenciadores de direitos autorais internacionais à 

produção brasileira. 

 Segundo Dominique Leguern, diretora do Midem, o Brasil venceu a 

concorrência com a Inglaterra e a Irlanda (que também pleiteavam o posto de país – 

tema) porque “(...) entendemos que o Brasil tem mais coisa a dizer ao mundo, sobre 

música, do que a Inglaterra e a Irlanda (...) estamos muito satisfeitos por haver 

escolhido o Brasil; o Midem sente-se honrado com a participação brasileira. O 

mundo conhece muito bem a música anglo – saxônica, mas há muito da música 

brasileira ainda por descobrir” (Jornal “O Estado de São Paulo”, 24/01/03). 

Obviamente que por trás das colocações de Leguern se esconde uma questão de 

mercado. O mundo tem “muito a descobrir da música brasileira” talvez porque do 

Brasil há muito mais possibilidades de venda do que da Irlanda ou da Inglaterra. A 

observação das cifras envolvidas, totalizando US$ 400 mil, já é suficiente para supor 

a importância dada à produção independente no Brasil, tanto pelas entidades 

nacionais, quanto internacionais.  

A receptividade da França à música brasileira já é conhecida dos músicos 

brasileiros, desde 1922 quando Pixinguinha e os “Oito Batutas” fizeram sua turnê, ou 

pela vivência de Baden Powell nos palcos europeus. No entanto, pode-se dizer que 

essa mudança representa uma postura inédita em relação a investimentos na área da 

música visando o mercado exterior. 
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4.1.3 Ordem e desordem 

Grande parte das tensões e contradições expostas no I CMBI recaem em 

questões que se relacionam com as dificuldades que os músicos enfrentam no que diz 

respeito às suas instituições representativas Ordem dos Músicos do Brasil e Sindicato 

dos Músicos. A Ordem dos Músicos foi criada em 1960 pelo então presidente 

Juscelino Kubitschek. Em sua instituição os conselhos regionais e nacionais eram 

ocupados por nomes como Francisco Mignone e Radamés Gnatalli, nomes de peso no 

cenário musical brasileiro. O idealizador da Ordem foi o paraibano José de Lima 

Siqueira, que em 1957 resolveu fundar a União dos Músicos do Brasil (UMB) para 

resolver problemas referentes à regulamentação e reconhecimento legal da profissão 

do músico. Em 1958, o maestro e advogado Siqueira redigiu um anteprojeto de lei 

para a criação da Ordem que foi entregue ao presidente Kubitschek e sancionada a (lei 

3.857) em 22 de dezembro de 1960. Seu primeiro presidente foi o próprio maestro 

Siqueira que permaneceu no cargo durante três anos. Em 1964, com o Golpe Militar, 

ele e outros dirigentes da Ordem foram destituídos após intervenção federal e 

acusados de possuírem ligações com o Partido Comunista (Revista “Carta Capital”, 

No 185, Confiança, 2002). 

 A atividade do músico é regulamentada por dois tipos de carteiras, a definitiva 

e a temporária, ou seja, o que vulgarmente se chama de músico prático e o músico 

profissional. A única diferença real está no tipo de exame aplicado. Para ser músico 

prático o exame envolve apenas a prática instrumental, ou seja, é preciso saber tocar, 

enquanto que para ser músico profissional é preciso fazer além do exame prático, um 

exame de teoria musical e solfejo. Para realizar o exame, a Ordem cobra 

compulsoriamente a quantia de R$ 260 que inclui além da taxa referente à própria 

Ordem (R$ 80), a taxa de relacionada ao Sindicato dos Músicos (R$ 180).  

Uma das acusações dos músicos é que a Ordem teria transformado a 

concessão de carteiras em um negócio, não zelando pela qualidade artística dos seus 

filiados. Apenas para termos alguma noção de números, no ano de 2000 a OMB 

possuía 30.594 inscritos em todo o Brasil sendo que 2.351 mil estão em dia com as 

anuidades (Jornal “Valor”, 20/07/00). Em fevereiro daquele ano, o departamento 

jurídico do Conselho Regional de São Paulo emitiu uma carta cobrando os 

inadimplentes e ameaçando de suspensão automática do exercício profissional a 

aqueles que não quitassem seus débitos (vide anexo 7). Essa correspondência foi 

recebida pela classe da música com bastante incômodo e gerou manifestações de 
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diversas organizações. A Associação da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo 

apresentou monção de repúdio através do site oficial da entidade (vide anexo 8). 

As reações à cobrança feita pelo Conselho Regional de São Paulo da Ordem 

dos Músicos tiveram diversas implicações por parte da mídia e das associações de 

músicos. A reação mais significativa foi uma ação popular pedindo a suspensão 

temporária das anuidades cobradas pela OMB que está sendo acusada também de 

subfaturamento de contratos de artistas internacionais e de não atuar na fiscalização 

da atividade profissional. São essas as duas principais acusações apresentadas à 

justiça federal pelo advogado e músico Marcel Nadal Michelman, representante 

jurídico do grupo de músicos que vem discutindo no fórum de debates do site da 

Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Além da ação movida por Michelman, 

integrantes do grupo de músicos apresentaram os mesmos argumentos ao Ministério 

Público que deve mover uma ação civil pública para a suspensão das anuidades 

cobradas pela OMB. 

 Wilson Sandoli é o ponto de convergência das críticas. Desde 1965 ele 

acumula os cargos de presidente da Ordem e do Sindicato dos Músicos e em 1981 

também assumiu o Conselho Federal da Ordem dos Músicos. As desconfianças 

surgiram quando Michelman iniciou uma investigação sobre os valores contratuais de 

músicos estrangeiros que se apresentaram no Brasil. A lei determina que 10% da 

bilheteria deve ser dividida entre a Ordem e o Sindicato, porém os valores contratuais 

são extremamente baixos quando comparados aos cachês reais. Segundo Sandoli não 

há nada a se fazer, pois os valores viriam determinados pelo Ministério do Trabalho. 

No entanto, a lei 3857/60 prescreve que os documentos devem ser registrados no 

Ministério do Trabalho depois de provado o pagamento para a Ordem e o Sindicato. 

Por conta desse tipo de ilícito, o Sindicato dos Compositores e Intérpretes do Estado 

de São Paulo, que não está atrelado à Ordem, entrou com um inquérito na Polícia 

Federal em 1997 denunciando irregularidades no show de Michael Jackson. Segundo 

Carlos Mendes, presidente do Sindicato dos Compositores, “o sindicato dos músicos é 

patronal (...) todos têm medo do Sandoli, os conselhos regionais de todo o país são 

dominados por ex-militares de sua confiança. É um resquício da ditadura” (Jornal 

“Valor Econômico”, 20/07/00). 

 Para rebater as acusações foi publicado no dia 03/07/00 nos jornais “O Estado 

de São Paulo” e “Folha de São Paulo” um anúncio contendo as assinaturas de 21 

presidentes de conselhos regionais exaltando a atuação de Sandoli à frente do 
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conselho regional da Ordem. Em dezembro do mesmo ano, Sandoli editou uma 

brochura contendo um abaixo-assinado com cerca de 1500 assinaturas a favor da 

atuação da Ordem que foi distribuído, via correio, para músicos em todo o país. 

Mesmo com assinaturas de pessoas prestigiadas do meio musical, o documento é 

altamente questionável pois nomes como o do baterista aposentado Edgar Teixeira e 

do pesquisador e músico Ronoel Simões constam no documento apesar de eles só 

tomarem conhecimento do fato ao recebê-lo em suas residências (Revista “Carta 

Capital”, 17/02/05). 

 Na capa da brochura um “comunicado à classe musical” pretende convencer 

os associados que 90% da minoria de músicos que apoiaram a Monção de Repúdio 

contra a entidade, estão em atraso com o pagamento de suas anuidades por mais de 5 

anos e acusam a Ordem dos Músicos de não comunicar a data das eleições. Além 

disso, o “comunicado” se contrapunha às críticas da permanência do Dr. Wilson 

Sandoli há vários anos na presidência da entidade, dizendo que os assinantes da 

monção desconhecem que os Conselheiros do Conselho Regional do Estado de São 

Paulo são eleitos com os votos dos músicos inscritos e em dia com o pagamento de 

suas anuidades. 

Apesar do texto pretender ser bastante eloqüente, obtivemos informações de 

vários músicos inscritos e em dia com suas anuidades que dizem nunca ter recebido 

nenhum comunicado de eleições. Por outro lado, segundo Dalmo Mota (Sindicato dos 

Músicos do Rio de Janeiro), as eleições da Ordem se dão da seguinte forma: “em cada 

eleição substitui-se apenas um terço da diretoria, o que significa que seriam 

necessárias três eleições para se renovar toda a diretoria” (I CMIB, 05/10/03). 

Somando-se o fato de que as eleições não são devidamente divulgadas, esse 

mecanismo dificulta, senão impede, a mudança dos membros da diretoria. 

 Esses problemas enfrentados pela classe musical no que diz respeito às suas 

entidades representativas acabam gerando uma série de outros problemas para todos 

os músicos. Para aqueles que trabalham exclusivamente com a MPIB não é diferente. 

Muitas tensões que surgiram no I CMIB derivam da não representatividade do músico 

em instâncias que poderiam solucionar certos problemas. Isso pode ser considerado 

tanto no que se refere aos supostos “monopólios” quando ao paradoxo da “cultura 

subsidiada” ou da distribuição de CDs, pois as dificuldades de entendimento no 

interior da própria classe acarretam dificuldades de articulação em instâncias 

superiores. 
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 As solicitações ao governo presentes na “Carta ao Brasil Musical” de inclusão 

do ensino de música nas escolas públicas, incentivo a escolas de música com bolsas 

de estudo, lei de fomento à música instrumental [federal e estadual] e participação nos 

conselhos municipal, estadual e nacional de cultura são reivindicações que carecem de 

consensos e articulações mais efetivas, na medida em que políticas públicas na área 

cultural e, em uma área específica da música, tornam-se bastante segmentadas e 

disputadas além de serem alvos de lobby por parte de outros segmentos interessados. 

 

4.2 MPIB e a Mídia 

A presença da música instrumental na mídia é constante. Tal presença tem 

reflexo na divulgação da produção musical e expõe a relação profissional dos músicos 

com os meios de comunicação, departamentos de marketing de gravadoras e o próprio 

público. A música tem inserção na mídia de formas diferentes e em graus variados, do 

rádio até a Internet, passando pela televisão, cinema, propaganda, jornais e revistas.  

A MPIB também está presente em diversos meios de comunicação como a 

televisão, o rádio, revistas e jornais. O rádio possui poucos programas que se dedicam 

exclusivamente à música instrumental, no entanto vários programas incluem a MPIB 

em sua programação (como é o caso do da Rádio Cultura que além de possuir um 

programa semanal [Fm] e outro diário [Am]) como “Ouvido Absoluto” (103,3 Fm) e 

“Brasil Musical” (1200 Am). Na televisão as aparições da música instrumental são 

relativamente constantes em canais como a TV Senado, TV Câmara, Rede STV 

(SESC e SENAC) e TV Cultura que possuem programas específicos de música 

instrumental. A MTv Brasil (Music Television), apesar de ser um canal dedicado à 

música, pouco ou quase nada apresenta de música instrumental, restringindo 

basicamente sua divulgação a poucos “gêneros” (pop, eletrônica, rap, reggae e rock). 

Apesar do espaço relativamente restrito, pode-se considerar que a MPIB está 

presente em todas as mídias. Entre tais mídias estão os jornais O Estado de São 

Paulo, Folha de São Paulo e Valor Econômico que, compensando a diminuição de 

revistas e semanários especializados, possuem seções e cadernos dedicados à música. 

Pela complexidade dos meios de comunicação e pela amplitude do tema, que por si só 

seria objeto de outra dissertação, faremos uma análise mais detida do material 

veiculado nos jornais. Mesmo não se tratando de jornais especializados, a escolha 

destes veículos de comunicação se deu devido à sua recepção entre os ouvintes de 
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música instrumental e público em geral, que tomam conhecimento de shows e 

lançamentos de CDs principalmente através destes jornais. 

A partir de uma pequena enquete feita com 70 expectadores de shows de 

MPIB no ano de 2001 que questionava a origem da fonte de informação a respeito do 

evento, chegou-se aos seguintes números: 

 

 
Como ficou sabendo da  

realização do show? 

1) Amigos/Parentes 35 % 

2) Jornal 28 % 

3) Revista 14% 

4) Internet 13% 

5) Televisão 5 % 

6) Outros 5 % 

 
 

Tabela IV.1 – Resultados percentuais da enquete realizada em 2001 para averiguação da origem da 
fonte de informação sobre o evento. Nota-se que a maior freqüência de público (35%) é formada por 
parentes e amigos dos músicos, em seguida (28%) aqueles que souberam do evento através de algum 

jornal, Internet (13 %), televisão (5 %) e o restante (5 %) disseram ter tomado conhecimento do evento 
a partir de outras fontes. 

 
 

Como a investigação em relação à recepção da MPIB se pauta pelas opiniões 

de pessoas que freqüentam apresentações, as porcentagens observadas foram 

determinantes na escolha dos jornais como a mídia privilegiada no fornecimento de 

dados e informações de agenda. Uma vez observada a alta porcentagem de pessoas 

que responderam terem ficado sabendo das apresentações pelo jornal, a pesquisa 

privilegiou tais meios de comunicação como um referencial de informação e como 

meio formador de opinião sobre a MPIB. A partir do complemento à pergunta 

(“quais?”) foi possível saber também as porcentagens referentes aos jornais 

específicos.  
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Três jornais mais citados (total de 

57 respostas) 

1) Folha de São Paulo 62 % 

2) Estado de São Paulo 30 % 

3) Valor Econômico 8 % 

 
Tabela IV.2 – Resultados percentuais da enquete de 2001 tomados a partir das respostas relativas aos 

jornais (28 %). Foram considerados apenas os colocados acima de 5 pontos percentuais. 
 

Nos três jornais escolhidos pelo público e acompanhados pela pesquisa 

constatamos aspectos semelhantes e diferenciados que ajudam a entender não só os 

percentuais em si, mas também a maneira com que são encaradas as matérias que 

tratam de música instrumental e a maneira com que são construídas as opiniões. Em 

geral, podemos dizer que as matérias são basicamente informativas (sobre lançamento 

de CD ou show), ou seja, o que os jornais chamam de “agenda cultural”. Esse aspecto 

exclui, obviamente o caráter crítico em relação às obras, restando apenas um caráter 

explicativo pautado em informações do tipo: quem toca, qual o repertório, onde foi 

gravado, local de apresentação, etc.  

Os jornalistas que escrevem sobre o assunto não são muitos, mas mostram 

constância na cobertura de matérias sobre música instrumental.1 Apesar dessa 

imprensa apresentar números consideráveis, os músicos se queixam do espaço 

dedicado à música instrumental. Pode-se inferir qual a importância dada à música 

instrumental pela Folha de São Paulo a partir da colocação de Carlos Calado no I 

CMIB. Mesmo sendo um jornalista bastante respeitado no meio musical e no meio 

jornalístico, Carlos Calado não obteve apoio da Folha para cobrir o I CMIB, mesmo 

assim ele esteve presente e ao explicar a posição do jornal, o fez da seguinte maneira: 

“A Folha não se interessou. Mais uma vez a Folha pisou na bola (...)”. Tal afirmação 

gerou um certo desconforto entre os participantes do congresso. Para explicar o que 

                                                 
1 Os 36 jornalistas que tratam de música instrumental estão distribuídos da seguinte forma pelos jornais 
pesquisados: Folha de São Paulo (Irineu Franco Perpétuo, Carlos Calado, Pedro Alexandre Sanches, 
Diego Assis, Edson Franco, Rogério Eduardo Alves, Livio Tragtenberg, Arthur Nestrovski, Laura 
Mattos, Adriana Ferreira, Carlos Heitor Cony, Rogério Eduardo Alves, Fabiana Correa, Cassiano Elek 
Machado, Chico Santos, Marcos Dávila, Reinaldo José Lopes, Marvio dos Anjos [18 ao todo]); Estado 
de São Paulo (Sergio Augusto, Ubiratan Brasil, Mauro Dias, Beatriz Coelho Silva, Jotabê Medeiros, 
Ruy Castro, Ardilhes Moreira, João Luiz Sampaio, Adam Sweeting, Jimi Joe, Mauro Prata, Adriana 
Del Ré, Lauro Machado Coelho, Lauro Lisboa Garcia [14 ao todo]) e Valor Econômico (Alexandre 
Agabiti Fernandez, Tom Cardoso, Cristina R. Duran, André Luiz Barros [4 ao todo]). 
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acontece nos jornais e porque eles não abrem mais espaço para a música instrumental, 

Carlos Calado deu a seguinte declaração: 

 
(...) hoje as redações são geridas por garotos de vinte e poucos anos de 
idade (...) é uma outra geração que não teve formação musical nas 
escolas, cresceu ouvindo um rádio que só toca lixo (...) com exceção da 
Cultura, Eldorado e uma ou outra eventual e em função disso eu não 
me espanto (...), sei o quanto deve ser revoltante ouvir que a Folha não 
se interessou, assim como outros órgãos da imprensa não se 
interessaram (I CMIB, 07/11/03). 

 

Mesmo com as dificuldades de inserção apontadas no I CMIB, a MPIB é notícia 

freqüente. Vejamos então de que forma essas matérias são veiculadas e quais os 

pontos de contato entre elas a partir dos quais formam a opinião do leitor.2 Apesar da 

enorme variedade de assuntos trazidos pela mídia, existe um “tom” que está presente 

em quase todas as matérias. Essa característica está calcada em informações gerais em 

detrimento de textos aprofundados ou até mesmo mais críticos. São poucos os autores 

que escapam dessas características.  

Inicialmente podemos apontar uma certa ausência da crítica musical. Em 

outras palavras, são poucos os textos que ajudam os leitores a entender determinado 

artista ou obra, isso se dá pelo enfoque nas informações mais imediatas sobre o artista 

ou a obra, deixando de lado as possibilidades de auxílio ao leitor na compreensão da 

obra ou artista noticiado. Grande parte das publicações baseia-se na importância dada 

ao problema de fornecer ao leitor uma “agenda cultural” para sua programação 

semanal.  

 A despeito da abdicação do jornalismo cultural de fazer crítica (no melhor 

sentido do termo), podemos citar certas matérias e autores que ainda procuram trazer 

informações diferenciadas da simples enunciação da “agenda”. Além dos jornalistas e 

articulistas existem ainda autores provenientes do meio artístico-musical, como 

músicos, maestros e produtores que também se esforçam para divulgar a MPIB. Os 

                                                 
2 As matérias veiculadas possuem, em geral, um caráter informativo sobre a indústria fonográfica e a 
música ao vivo. Os assuntos mais comuns são: aniversários de nascimento ou falecimento, lançamentos 
(de CDs, de livro sobre artistas da MPIB, de biografias e autobiografias, relançamentos de CDs 
antigos), matérias especiais sobre apresentações musicais (shows), matérias especiais (centenário de 
morte, e outras datas importantes), matérias sobre artistas brasileiros no exterior (shows e lançamentos 
de CDs), entrevistas com músicos importantes, matérias sobre o retorno de músicos brasileiros que 
vivem no exterior, matérias sobre arquivos e recuperação de acervos pessoais, matérias sobre as novas 
gerações de instrumentistas (do choro, por exemplo), matérias sobre apresentações de músicos 
brasileiros no exterior.  
 



 

 141 

casos de Luis Nassif, Livio Tragtenberg e Júlio Medaglia são emblemáticos. Esses 

três autores publicam matérias esporádicas que trazem perspectivas diferenciadas 

daquelas normalmente publicadas e serão aqui explorados no sentido de apontar 

exemplos que transitam entre a informação de “agenda” e a informação mais 

aprofundada e crítica em relação ao assunto que tratam. 

 Luis Nassif além de ser jornalista que atua na área de economia escrevendo 

colunas no Jornal Folha de São Paulo, é também bandolinista (com CD gravado, 

semifinalista do Prêmio Sharp de 1995). Em meio a suas colunas sobre a economia 

brasileira, Nassif escreve também sobre música popular brasileira. Dentre seus 

escritos sobre música, muitos deles são sobre “música instrumental”. Suas colunas 

ensinam sobre a música e sobre a maneira de se escrever sobre música. Além de 

informações quase esquecidas, histórias pitorescas sobre músicos, releituras de 

antigos temas já esquecidos pela mídia e fora do restrito campo de discussões que 

surgem publicados, Nassif ajuda o leitor a entender melhor as obras e autores. 

A partir de procedimentos relativamente simples (do ponto de vista musical), 

Nassif procura trazer em seus textos a dimensão da crítica, mas não uma crítica 

qualquer. Seus textos procuram colocar uma crítica na linha dos textos de Tarik de 

Souza que, como o próprio Nassif afirma, não se propõe a “definir padrões de gosto, 

mas entender e explicar as características que levam uma música a encantar seu tipo 

de público. Há que saber ouvir a música ‘brega’ como música ‘brega’, a música do 

morro como um sambista, o jazz como um jazzman” (05/09/04). Segundo Nassif, esse 

tipo de procedimento levou Tárik a identificar a influência do choro na música de 

Tom Jobim. Em outras palavras, Tárik e Nassif se diferenciam da maioria dos 

jornalistas que escrevem sobre música porque sabem identificar além dos fatores 

extrínsecos à música (como indústria fonográfica, sistema de rádio difusão e roteiro 

de shows), os fatores intrínsecos diretamente ligados aos aspectos técnicos da música.  

Apenas para que fique mais claro podemos citar algumas de suas colocações. 

Explicações sobre Frevo de Bloco do Recife: “A forma é idêntica. Sempre começa em 

tom menor, em geral puxando temas ligados à saudade, a segunda parte explode em 

tom maior, depois se repetem as duas” (09/02/03) e depois falando de Edgad Moraes 

“Edgard nasceu em 1904, estourou no carnaval de 1935, compôs cerca de 300. (...) 

foi um dos criadores das marchas de bloco, uma variação que trocava a tradicional 

orquestra de metais por um conjunto de pau e corda, com violões, bandolins, banjos, 

cavaquinhos e ritmo de fanfarra, surdo, tarol e reco-reco” (09/02/03). Ou ainda sobre 
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os hinos brasileiros, Nassif nos ensina que também o nosso “Hino Nacional” foi 

inicialmente uma música instrumental: “O maior de todos, obviamente, é o ‘Hino 

Nacional’, um dobrado de Francisco Manuel da Silva do século 19, que se tornou 

hino após a Proclamação da República, recebendo letra de Joaquim Osório Duque 

Estrada e ganhando o ritmo da marcha batida” (10/11/02).  

Sobre as escolas do bandolim no choro (uma pernambucana desenvolvida por 

Luperce Miranda e outra carioca desenvolvida por Jacob do Bandolin), Nassif fala de 

uma gravação de Aníbal Augusto Sardinha (Garoto) da música “Dinorá” em que 

identifica com rara sensibilidade: “Todos os recursos que Jacob utilizaria a partir dos 

fins dos anos 50 até a sua morte (...) estavam ali, sintetizados em uma única faixa de 

Garoto” (01/09/02). Nas citações acima fica evidente a utilização de informações 

técnicas relevantes para o entendimento da obra, uma preocupação ligada diretamente 

ao material propriamente musical com o qual está lidando. 

Um outro exemplo ainda mais explorado por Nassif é o caso da “escola do 

violão brasileiro”. Nassif fala da importância de João Teixeira Guimarães, mais 

conhecido por João Pernambuco, na constituição da “alma brasileira”. Além de 

Pernambuco, Nassif dirige seus créditos também ao niteroiense cego Levino da 

Conceição, o carioca Meira, Quincas Laranjeiras e Villa-Lobos (10/08/03). Em outros 

textos, Nassif fala dos irmãos Abreu (Sergio e Eduardo) (17/11/02) e Assad (Sergio e 

Odair) (22/02/04) como marcos significativos no desenvolvimento do violão 

brasileiro. Mas o caso mais interessante, do ponto de vista crítico, trata da 

“decadência do violão”. No texto “Dino e Raphael Sete Cordas” (11/05/03), Nassif já 

indica o ponto de vista que estará presente em outro texto “O violão sarado” 

(11/04/04): 

 
Na minha opinião, o maior sete cordas da história foi meu amigo 
Raphael Rabello. Eu tinha ressalva quanto ao solista Raphael, 
excessivamente apressado e com uma má influência do estilo de Paco 
de Lucia (...) (11/05/03).  
 

Mas se causa estranheza esta afirmação, uma vez que se trata de um músico elogiado 

pela (quase) unanimidade da “crítica” musical, no segundo texto Nassif é ainda mais 

preciso ao falar da “síndrome do sprinter”.  

 
Nas últimas duas décadas, porém, observou-se a decadência do violão. 
É quando surge a geração dos violonistas ‘sarados’, intérpretes que 
colocam a rapidez como virtude única, martelando o violão sem 
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modulação, sem nuances, muitas vezes até sem a limpeza que 
caracteriza os grandes intérpretes. E passam a ser o lado mais visível 
do violão na indústria cultural (11/04/04).  

 
Mais adiante, depois de falar do violão cigano, Nassif afirma:  

 
No Brasil a praga cigana de Paco de Lucia acabou vitimando dois dos 
maiores talentos da história do violão brasileiro: Raphael Rabello e 
Yamandú Costa (...) renderam-se a um padrão de sucesso fácil, 
superficial, de um estilo rápido-sujo, com rasqueados insuportáveis, 
som sem matização, sem pausas, sem interpretação que arrancam 
aplausos dos leigos, mas não os transformam em cultivadores do 
instrumento (Idem). 

 
Este é o tipo de texto que raramente são encontrados na mídia. Em geral, todos os 

textos sobre Raphael e Yamandú são elogios do início ao fim, sem a capacidade de 

ouvir os “problemas”, os jornalistas se prendem unicamente ao virtuosismo 

esquecendo-se que música não é apenas velocidade. Ver os “gênios do violão 

desperdiçando seu talento com miragens” faz com que Nassif nos apresente uma 

visão clínica da MPIB que identifica problemas e aponta soluções, essa é a crítica que 

não se propõe a “definir padrões de gosto, mas entender e explicar as características 

que levam uma música a encantar seu tipo de público”. 

Nos textos de Livio Tragtenberg encontramos outro tipo de atuação na mídia. 

Como músico experimentalista Tragtenberg se propõe a mostrar em seus textos que 

existem possibilidades muito mais criativas do que o que atualmente se consome 

como música eletrônica. Suas afirmações se pautam nos desdobramentos das novas 

tecnologias e novas demandas sociais que reposicionam o músico em relação à 

tradição do “fazer musical”. 

Para Tragtenberg, não é possível uma análise da cena atual a partir das 

categorias herdadas do séc. XIX pois: 

 
[o] modo de produção da música mudou, se industrializou, mas ao 
mesmo tempo proporcionou uma nova ‘artesania’ individual, à medida 
que ampliou o acesso a equipamentos básicos graças a seu 
barateamento. A figura tradicional do compositor e do músico passa a 
dividir espaço com o músico-misturador, que aprende com a prática 
nos equipamentos de edição e mixagem, longe dos instrumentos 
acústicos e das regras acadêmicas (Jornal Folha de São Paulo, Caderno 
Mais!, 14/07/02).  
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Esse ponto de vista é bastante importante no âmbito da música instrumental na 

medida em que encontramos cada vez mais grupos utilizando samples, loopings, 

mixagens e remixagens.  

A crítica de Tragtenberg se dirige mais especificamente para os “animadores 

de festas”, no entanto, paralela a essa crítica encontramos alguns componentes que 

tocam MPIB, por exemplo, “todo um universo de criação musical trafega entre as 

tradições (populares, étnicas e experimentais) e os meios eletrônicos e acústicos, 

realizando uma síntese atual, momentânea, sobretudo não-excludente” (Idem). 

Mesmo que esta não-exclusão seja apenas relativa, tal qual na MPIB, podemos 

entender seus textos pelo mesmo prisma dos textos de Nassif, com a ressalva de focos 

diferenciados. 

Já o Maestro Júlio Medaglia apresenta textos diferenciados de Nassif e 

Tragtenberg, na medida em que trata de temas mais amplos como a numeração de 

CDs, direitos autorais, pirataria e política cultural. O que mostra a importância crítica 

dos textos de Medaglia é sua lucidez não só em relação à música em si, mas a todo o 

processo de produção musical. Ele mostra, por exemplo, que o problema da 

camuflagem de números de vendas de CDs por parte das grandes produtoras de discos 

não está na simples omissão de dados, pois “a problemática que envolve essa relação 

criação artística/indústria cultural é infinitamente mais complexa que a simples 

distorção de alguns dados” (Jornal Folha de São Paulo, 29/07/02) uma vez que “seus 

lobbies conseguiram colocar na legislação brasileira o direito de elas ficarem com 

50% do direito do intérprete quando uma música é transmitida, o chamado direito 

conexo” (Idem). Isso mostra que não seria através de um procedimento grosseiro que 

as majors engordariam suas contas, mas através de mecanismos mais sutis.  

Em relação à política cultural, Medaglia escreveu, logo após a eleição do 

candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da república, Luis Inácio Lula 

da Silva, que “a interferência do Estado na área cultural passa a ser, mais que 

desejável, essencial” (Jornal O Estado de São Paulo, 26/11/02), devido às graves 

distorções da Lei Rouanet permitindo que “os sete estados mais ricos abocanhem 

92% das dotações disponíveis e os sete mais pobres fiquem com apenas 0,5% (...)” 

(Idem). Essas distorções fazem com que os produtores independentes, que foi 

inicialmente o profissional alvo dos benefícios dessa legislação, não tenha 

possibilidades de obtê-los. As críticas de Medaglia são bastante contundentes e 
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mostram que uma boa noção do meio musical é o primeiro passo para se fazer 

melhorias na política cultural e na música brasileira.  

A forma com que as matérias sobre música são veiculadas e os pontos de 

contato entre elas a partir dos quais se formam as opiniões dos leitores demonstram 

que o “tom” presente é o das informações gerais sem preocupações mais 

aprofundadas com os artistas e suas obras. Como podemos ver pelos textos de Nassif, 

Tragtenberg e Medaglia, ainda existem autores que escrevem com a preocupação de 

apontar críticas que procuram ajudar os leitores a entender os músicos e suas obras 

fugindo da necessidade mais imediata de fornecer apenas uma “agenda cultural”.  

Uma vez observados os meios de comunicação que ajudam a formar as 

opiniões do público da música instrumental brasileira, passemos então para uma 

análise dos locais que podemos encontrar oferta de shows. Dentro do tripé indústria 

fonográfica/meios de difusão/agenda de shows, a este último foi dedicado maior 

empenho na pesquisa, uma vez que encontramos a atuação dos músicos mais regular e 

presente na cidade de São Paulo. 

 

4.3 Distribuição espacial da atividade da MPIB na Cidade de São Paulo 

Como todas as práticas culturais, além da dimensão ligada ao contexto, a música 

possui a dimensão relacionada com o espaço. Quando se pensa a relação entre as práticas 

musicais e a paisagem urbana é preciso tomar os agentes como os verdadeiros 

responsáveis pela dinâmica da cidade, é preciso partir dos “atores sociais” como os 

agentes dos arranjos e padrões (cf. Magnani, 2002). Nesse sentido, observar a música na 

paisagem urbana significa descobrir onde se encontram e quais são os equipamentos 

urbanos utilizados, quais são os bairros de maior ocorrência, quais gêneros são tocados e 

em que tipo de equipamentos, quais as regularidades e recorrências entre os mesmos e 

diferentes tipos de equipamentos.  

Ao nos determos nas lógicas seguidas pelos agentes (principalmente donos de 

estabelecimentos, produtores musicais, músicos e freqüentadores), percebem-se certas 

regularidades na maneira como utilizam a cidade. Outro tipo de regularidade refere-se à 

distribuição temporal dos estilos e gêneros musicais nos estabelecimentos.3 Essas 

programações acabam criando a possibilidade de construção dos deslocamentos tanto de 

                                                 
3 Os dias da semana são referências explícitas desse tipo de distribuição. O Bar ‘Dinorah’ é um exemplo 
disso: 2a feira - Jazz; 3a feira - Música Brasileira; 4a feira - Rock'n'Roll; 5a feira - Jam Session Groove; 6a 
feira - MPB Black; Sábado - Pop Soul/Funk e Domingo - Samba Rock. Outro exemplo e o caso do Bar 
'Radiola São Luiz': 2a e 3a feira - DJ Magoo; 4a feira - Reggae; 5a feira - Forró; 6a feira e Sábado - DJ Magoo 
e Domingo - Festas Fechadas  (Dados recolhidos em folhetos de divulgação das casas em 05/2004). 
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músicos quanto de público, através de uma seqüência temporal e espacial de opções na 

qual se observam regras de compatibilidade. 

A utilização de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) suscita novas formas 

de olhar para o objeto de estudo a partir da dimensão espacial, inserindo diferentes 

variáveis e, conseqüentemente, extraindo informações até então implícitas no conjunto 

dos dados. O armazenamento de dados em estrutura de Banco de Dados Geográfico 

permite a realização de consultas por atributos, consultas espaciais, agrupamento de 

dados, bem como análises espaciais. O armazenamento em banco de dados e a análise 

espacial dos dados obtidos durante o trabalho de campo realizado em 2003 considerou 

777 registros de apresentações de música instrumental em São Paulo. As casas de show 

consideradas foram plotadas no mapa utilizando a ferramenta de Geocodificação de 

Endereços, disponível no Terra View4, tendo como dado fonte a malha de ruas da cidade 

de São Paulo5. A associação dos eventos musicais aos pontos geocodificados e a análise 

espacial dos dados no software “TerraView” forneceu às análises, interessantes nuances 

do comportamento espacial da MPIB na cidade de São Paulo.  

O trabalho utilizou análise espacial de padrões pontuais (Bailey, 1995; Anselin, 

1995; Câmara 2000), onde os pontos geocodificados correspondem a estabelecimentos 

onde ocorreu pelo menos uma apresentação musical. Este tipo de análise permite extrair 

matematicamente padrões espaciais nos pontos distribuídos sobre o mapa. Tais padrões 

podem (ou não) indicar a influência do espaço no fenômeno estudado. Esta influência 

pode ser expressa através da formação de clusters, ou seja, regiões onde há maior 

concentração de equipamentos urbanos e eventos. Padrões de distribuição aleatórios ou 

regulares também podem ser encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 “Terra View” (versão 3.0 de 2004) aplicativo constituído por ferramentas de geoprocessamento 
desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), manipula dados vetoriais (pontos, 
linhas e polígonos) e matriciais (grades e imagens), ambos armazenados em Bancos de Dados 
Geográficos relacionais ou geo-relacionais de mercado, incluindo ACCESS, PostGrees, MySQL e 
Oracle (www.dpi.inpe.br/terraview/index.html).  
5 O dado de malha de ruas de São Paulo foi cedido pela Divisão de Processamento de Imagens (DPI) 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) – São José dos Campos – SP. 
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Figura IV.1 – Distribuição espacial dos equipamentos urbanos onde se executa música instrumental na 
cidade de São Paulo. Os dados foram coletados no período de janeiro de 2003 a janeiro de 2004. Foram 
catalogados ao todo 87 equipamentos urbanos que foram locais de alguma apresentação do total de 319 

conjuntos/artistas de música instrumental no período citado. 
 
 

Quando observamos os locais de ocorrência da música instrumental constatamos 

padrões de distribuição peculiares. Em algumas regiões constatam-se clusters de 

equipamentos, como é o caso da Vila Madalena, em outras regiões observamos 

equipamentos relativamente “isolados”, como o caso do “All of Jazz” (Itaim) ou do 

“Novotel Center Norte” (Carandiru). Em outras regiões não há uma contigüidade 

espacial, ou seja, os equipamentos urbanos que oferecem música instrumental encontram-

se aleatoriamente espalhados pela cidade e o padrão de distribuição espacial está 

relacionado mais com a utilização e menos com sua localização espacial.  

Tal abordagem proporciona uma visão mais ampla que possibilita buscar 

ordenamentos no uso da cidade e dos equipamentos. Como mostra a Figura IV.1, os 

estabelecimentos se encontram em locais diferentes, no entanto o que os caracteriza é o 

exercício de determinada atividade: a MPIB. Os dados referentes à Figura IV.1 foram 

coletados na imprensa, no entanto, tal atividade é oferecida e divulgada à população de 

uma maneira bastante informal, ou seja, as apresentações de música instrumental são 

realizadas em grande parte sem uma divulgação mais ampla na imprensa. 

A divulgação relativamente deficiente das apresentações acarreta certos 

problemas para uma pesquisa que pretende “mapear” a MPIB em São Paulo. É por isso 
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que esse mapa apresenta distorções com relação à realidade. Isso se deve à fonte de 

obtenção de dados e às limitações da pesquisa. Primeiro, porque os dados foram coletados 

a partir de informes, sites, revistas e jornais que por um lado são fontes legítimas, pois é 

através delas que o público acessa a informação, mas por outro estão sempre sujeitas a 

equívocos, mudanças e até mesmo erros. Além dos erros, muitos grupos não fazem 

divulgação num jornal, e muitas vezes não fazem nem folhetos ou cartazes. E segundo, 

porque a pesquisa foi realizada sem uma equipe de apoio que pudesse checar as 

informações. Devido a isso, foram escolhidos para o trabalho de campo, determinados 

estabelecimentos a partir de critérios apontados pelos próprios músicos ou que estivessem 

inseridos em ciclos de apresentações que tematizavam a música instrumental.  

A partir dessa metodologia, o trabalho de campo com mais detalhes – incluindo a 

visita ao local, registro da apresentação, catalogação e caderno de campo – foi realizado 

em 35 apresentações. Desse total, aproximadamente 60% (20) foram apresentações 

indicadas por músicos, conhecidos, entrevistados ou por mailing. A Internet é hoje uma 

importante vitrine para os grupos e artistas divulgarem seus trabalhos e apresentações, 

sendo inclusive um meio através do qual os músicos fazem divulgação, contatos com 

produtores e agentes, cotações de preços de equipamentos, conhecem locais onde podem 

pleitear vagas, etc.  

Podemos perceber pela Figura IV.2 que o trabalho de campo mantém o padrão do 

mapa anterior. Devido à necessidade de critérios para a escolha dos locais, a pesquisa de 

campo se concentrou nos bairros com maior quantidade de equipamentos, nos eventos e 

ciclos de apresentações, e nas indicações dos próprios músicos. Pela distribuição espacial 

do trabalho de campo foi possível acompanhar, além dos deslocamentos espaciais de 

certos músicos e ouvintes, a maneira que os locais de apresentações musicais estão 

dispostos na cidade.  

Dos 20 locais com maior taxa de ocorrência, metade são particulares enquanto a 

outra metade se divide em 6 SESCs (V. Mariana, Pompéia, Paulista, Consolação, 

Belenzinho e Pinheiros), Centro Cultural Banco do Brasil, Instituto Cultural Itaú, Centro 

Cultural São Paulo e Sala São Paulo. Ocupando as colocações 18º e 19º respectivamente, 

estes dois últimos são os únicos estabelecimentos realmente públicos.  
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Figura IV.2 – Distribuição espacial dos equipamentos onde foi realizado trabalho de campo no período de 
janeiro de 2003 a janeiro de 2004. O trabalho de campo mantém o padrão do mapa anterior porém inclui 

locais de apresentações com pouca ou nenhuma divulgação. Como conseqüência surgem pontos localizados 
em regiões distintas daquelas apresentadas na Figura 3.3.1. 

 

O trabalho de campo foi essencial para entender de que maneira a música 

instrumental é realizada de fato e como se constitui a “experiência musical” nos locais 

onde ela ocorre. Também importante para o entendimento do fenômeno são as conversas 

informais e entrevistas realizadas com músicos em atividade, assim como ex-músicos e 

aposentados. O meio urbano metropolitano surge como o “palco” no qual se dá a 

produção e apreciação da MPIB ao mesmo tempo em que é o espaço de disputas e 

conflitos.  

A cidade é o palco também da construção de musicalidades específicas dentro do 

gênero na medida em que foram constatadas diversas “linhas”, ou sub-categorias, 

indicadas pelos próprios músicos e ouvintes.6 Na busca por postos de trabalho os músicos 

são impelidos, por um lado a uma certa “especialização” em sua linha e por outro, uma 

versatilidade para aprender outros gêneros e estilos musicais. O ecletismo musical e a 

diversificação de atividades ao qual o instrumentista é impelido são estratégias de 

“sobrevivência” para se manter no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que são 

                                                 
6 Entre as “linhas” internas à música popular instrumental brasileira citadas pelos músicos encontram-se os 
seguintes termos: big band, choro, gafieira, canção, jazz, camerística, jazz brasileiro ou apenas ‘brazuca’, 
fusion e experimental, conforme apresentados e discutidos no Capítulo II. 



 

 150 

também “ferramentas” utilizadas na ampliação do discurso musical dos próprios músicos 

e do gênero como um todo.  

O georreferenciamento do trabalho de campo, aliado à visão mais ampla do 

fenômeno, é uma perspectiva interessante para obter um conhecimento espacial mais 

preciso da amostra frente ao fenômeno estudado. Mesmo que a Figura IV.1 não apresenta 

absolutamente todos os lugares onde ocorrem músicas instrumentais, ela mostra a 

localização das ofertas de postos de trabalho de uma maneira mais aproximada.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura IV.3 – Distribuição espacial dos equipamentos urbanos e “topografia” das intensidades de oferta da 

MPIB na cidade de São Paulo no período de janeiro de 2003 a janeiro de 2004. O ranking  dos 10 
estabelecimentos com maiores intensidades de apresentações explica a alta intensidade (região vermelha) no 
centro do mapa. O vermelho representa a área com maior concentração de eventos sendo seguido pelas cores 

amarela, verde e azul. 
 
 

Outro aspecto que nos chama atenção é a relação entre oferta e demanda de postos 

de trabalho para os instrumentistas. Foram catalogados ao todo 87 equipamentos urbanos, 

que foram locais de alguma apresentação do total de 319 conjuntos/artistas de música 

instrumental no período citado. Na categoria de equipamentos urbanos foram 

classificados teatros, casas de show, bares, clubes, praças, parques ou até mesmo a 

própria rua. Isso significa que, para cada estabelecimento, concorrem para se apresentar 

3,66 conjuntos/artistas. Vendo dessa forma parece baixa a concorrência. Mas não é o que 

acontece. Na seleção para as programações musicais a disputa é bastante acirrada devido 

ao crivo realizado pela direção musical dos estabelecimentos. 
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Outro dado interessante é a quantidade de apresentações que aconteceram em 

cada um dos 87 equipamentos urbanos catalogados, ou seja, a intensidade da atividade da 

MPIB na cidade. Apesar de termos uma quantidade considerável de estabelecimentos, o 

que proporciona uma média relativamente baixa de conjuntos/artistas por equipamentos 

urbanos, muitos estabelecimentos reservam apenas um ou dois dias de sua programação 

para a MPIB, o que diminui o nível de intensidade de apresentações. Tal tendência mostra 

diferenças também entre casas especializadas em algum gênero musical e casas que 

fazem suas programações combinando os dias da semana a gêneros específicos. A Figura 

IV.3 mostra a “topografia” da intensidade de apresentações na cidade de São Paulo em 

2003.  

Pode-se constatar dessa maneira onde se toca mais e quais os bairros que possuem 

maior quantidade de equipamentos urbanos disponíveis. A relação entre a quantidade de 

equipamentos nem sempre é diretamente proporcional à maior ocorrência de eventos. É o 

que se nota na região da Vila Madalena que, apesar de possuir diversos estabelecimentos, 

perde em intensidade para a região da Oscar Freire. Apenas um estabelecimento já pode 

ser o responsável pelo diferencial. É o que acontece com o líder em quantidade de 

apresentações realizadas (110) com divulgação para o grande público através de mídias 

de grande porte, principalmente jornal impresso: “Supremo Musical” e também com o 

“SESC – Vila Mariana”. O Supremo é um caso interessante, além de ser a casa que mais 

anunciou as apresentações foi também uma casa bastante valorizada pelos próprios 

músicos. O instrumentista, produtor musical e integrante do “Duo Fel”, Luiz Bueno, 

afirma que o “Supremo Musical” é uma das principais casas para se apresentar hoje em 

São Paulo: 

 
O Supremo musical é hoje o antigo Sanja, o Baiúca, é onde rola som, tem 
alguma dificuldade para se apresentar lá porque tem muito músico, então 
da mesma maneira que o mercado está difícil não se pára de produzir 
grandes músicos e grandes trabalhos (...) (CBMI, 04/10/2003). 
 

A dificuldade para se apresentar no “Supremo Musical” é relativa à quantidade de grupos 

que tem interesse em tocar na casa, até porque se trata de um dos palcos mais importantes 

de São Paulo. O compositor Carlinhos Antunes se refere ao Supremo com certa ressalva 

mas ainda assim salienta suas qualidades.  

 
É que é tudo tão versátil (...). Uma coisa é você ter um clube de música, 
como é o caso do Supremo, não é ainda o ‘the best’ mas é bom, é muito 
difícil você ir no Supremo e ver um show ruim, é um lugar com um certo 
critério. 
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No Supremo Musical “é onde rola som”, é um palco importante em São Paulo, mas não é 

o único. Outros estabelecimentos também são responsáveis pela oferta de MPIB em São 

Paulo como o “Serviço Social do Comércio” (SESC), “Novotel Center Norte”, “Livraria 

Cultura”, “Centro Cultural Banco do Brasil”, “Grazie a Dio” e “All of Jazz” para citar 

apenas alguns dos primeiros colocados. 

A Figura IV.4 mostra dois mapas. O primeiro sobrepõe a “topografia” das 

intensidades de oferta de música instrumental à distribuição dos equipamentos totais e o 

segundo sobrepõe a “topografia” à distribuição espacial dos equipamentos urbanos onde 

foi realizada a pesquisa de campo. A dificuldade de divulgação e/ou a baixa freqüência de 

apresentações confere a certos estabelecimentos a característica de se encontrar fora das 

regiões com alta intensidade de apresentações. É o que acontece em determinados pontos 

do mapa 2 da Figura IV.4. Os pontos deslocados das regiões com maior intensidade 

representam apresentações realizadas em locais com pouca ou nenhuma divulgação na 

mídia. Os locais onde isso fica mais evidente são os pontos localizados mais ao sudoeste 

(“Grêmio dos Estudantes da Escola Politécnica da USP” e “Tom Brasil”). Ambos os 

locais não possuem “tradição” de apresentações de música instrumental. As apresentações 

registradas nesses locais são decorrentes de oportunidades específicas. No grêmio tratava-

se de uma festa de recepção de calouros universitários e no Tom Brasil tratava-se do VI 

Prêmio Visa MPB Compositores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura IV.4 – Distribuição dos equipamentos urbanos totais (1) e da pesquisa de campo (2) sobrepostas às 
intensidades de oferta da música instrumental em São Paulo. As indicações no mapa 2 mostram os locais 
onde foram registradas apresentações fora das manchas de maior intensidade e os locais que apresentam 
clusters de equipamentos. Nota-se que nem sempre os locais de maior intensidade de apresentações são os 
locais onde se encontram mais equipamentos. O vermelho representa a área com maior concentração de 

eventos sendo seguido pelas cores amarela, verde e azul. 
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A Vila Madalena, bairro com a maior concentração de estabelecimentos, aparece 

no mapa 2 com três pontos: “Bar Dinorah”, “Música & Cia” e “Blen Blen”. Estes três 

locais, onde foi realizada pesquisa de campo, apresentaram-se com perfis bem diferentes. 

Os dois primeiros são bares menores e mais informais, enquanto o último é uma casa 

maior com dois ambientes. Tanto no palco principal quanto no palco do subsolo 

apresentam-se grupos de MPIB. Na medida em que reserva sua programação das 

segundas-feiras exclusivamente para o gênero, o “Blen Blen” também foi lembrado pelos 

entrevistados e representa um local considerável com tradição de música instrumental.  

Cerqueira César, Bela Vista e Vila Mariana são bairros com certas peculiaridades. 

Enquanto Cerqueira César e Bela Vista apresentam certa intensidade devido à presença de 

diversos estabelecimentos, Vila Mariana apresenta uma intensidade mais elevada devido à 

presença de um único estabelecimento: o SESC, que traz uma programação com destaque 

para a música instrumental. A relação entre a quantidade de equipamentos urbanos e a 

intensidade de apresentações é fundamental para entender o mercado de trabalho para os 

instrumentistas. Ao mesmo tempo em que se observam estabelecimentos com mais de um 

palco apresentando MPIB, se observam também estabelecimentos apenas com 

apresentações eventuais. É possível notar que o mercado de trabalho para o instrumentista 

que lida com a música instrumental é bastante inconstante. Os equipamentos urbanos que 

são potenciais postos de trabalho para os instrumentistas apresentam peculiaridades que 

forçam os músicos a adquirir uma postura versátil não só no que diz respeito à música em 

si, mas também nas questões propriamente “trabalhistas”, ou seja, relacionadas a 

contratos, cachês, regime de trabalho, direitos autorais etc.   

Diferente da Vila Madalena ou de Cerqueira César, onde existem outros 

equipamentos que oferecem música instrumental, a Tabela IV.1 mostra que as regiões 

mais afastadas do centro expandido da região metropolitana de São Paulo são mais 

carentes em locais onde se toca MPIB. Do total absoluto de apresentações percebe-se que 

existem porcentagens muito baixas à medida que nos afastamos do centro.  
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Tabela IV.3 – Percentual de apresentações referentes a cada uma das regiões da cidade de São Paulo no 
período de janeiro de 2003 a janeiro de 2004. É notável a diferença entre as zonas oeste (48,86 %) e leste 

(3,18 %). A região oeste é líder em quantidade de eventos. A soma dos percentuais das regiões centro e oeste 
alcança 75 % do total de apresentações. Neste tabela, o total de apresentações considera além das 777, outras 

192 que não puderam ser georreferenciadas pelo processo de geocodificação de endereços. 
 

Região 
Quantidade de 
Apresentações 

Porcentagem 

Oeste 475 48,86 

Centro 256 26,33 

Sul 153 15,75 

Norte 54 5,55 

Leste 31 3,18 

Total 969 100,00 

 
 

As regiões mais carentes de equipamentos urbanos são também aquelas com as 

menores quantidades de equipamentos que oferecem MPIB. Como podemos notar pela 

baixa porcentagem de apresentações na zona leste (3,18 %), perdendo inclusive para a 

zona sul, em princípio mais carente e maior, a baixa quantidade de apresentações parece 

estar vinculada à carência de estabelecimentos. Visitados os poucos locais disponíveis da 

zona leste e contatados os proprietários de estabelecimentos e ouvintes, percebe-se que as 

maiores queixas são de carência de lugares apropriados. Os únicos locais catalogados e 

citados são: “Talking Jazz” (Tatuapé), “Teatro Arthur Azevedo” (Moóca) e o “SESC – 

Belenzinho” (Quarta Parada). Outro dado importante é o tamanho de cada uma das zonas 

e o nível sócio-econômico de seus freqüentadores já que os preços dos ingressos ou 

couvert artístico desse tipo de apresentação não é muito acessível, girando em torno de 20 

a 50 reais.  

Na zona oeste de São Paulo localiza-se a esmagadora maioria das apresentações 

(475 incidências). Isso mostra não só maior concentração de apresentações, mas também 

reflete maior quantidade de equipamentos urbanos disponíveis. A maior parte das 

apresentações se encontra no centro e na zona oeste. De fato, ao identificar tais regiões na 

Figura IV.1, constata-se que são os locais com as maiores concentrações de equipamentos 

urbanos. O centro e a zona oeste somados respondem por 75,19 % (731 incidências) do 

total de apresentações catalogadas. Isso significa que um conjunto ou artista da MPIB tem 

três vezes mais possibilidades de trabalhar no centro e zona oeste do que nas zonas sul, 

norte e leste. Os bairros com as maiores concentrações de equipamentos localizam-se 

principalmente na zona oeste. São eles: Vila Madalena, Pinheiros e Cerqueira César. Dos 

três bairros, a Vila Madalena ainda acaba ganhando em concentração de equipamentos. E 

o logradouro com a maior quantidade de equipamentos que disponibilizam música 
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instrumental é a Avenida Paulista (6 ao todo: “Casa das Rosas”, “Centro Cultural Fiesp”, 

“Instituto Cultural Itaú”, “Parque Trianon”, “Vão Livre da Caixa” e “SESC – Paulista”). 

Obviamente, tal concentração reflete-se na intensidade de apresentações de MPIB na 

região.  

Este panorama da música instrumental pode nos ajudar a entender a dinâmica das 

práticas culturais na cidade de São Paulo. Certamente o cruzamento com dados referentes 

a outros gêneros musicais possibilitaria uma visão mais interessante sobre a oferta de 

música na cidade. No entanto, o mais interessante é a possibilidade da pesquisa 

incorporar esse tipo de dado, uma vez que a pesquisa etnográfica qualitativa pode 

incrementar seus resultados considerando dados em um plano mais amplo.  

 

4.4 Algumas considerações 

O experimento descrito acima apontou para possibilidades relevantes no âmbito 

de uma pesquisa sobre a “música enquanto cultura” (Merriam; 1977), alinhando métodos 

antropológicos a outras técnicas como o geoprocessamento e a sociologia. Os resultados 

aqui apresentados suscitam novas perspectivas relacionadas à forma de armazenamento e 

tratamento dos dados etnográficos. 

A utilização do Banco de Dados Geográfico permite, não só o registro de dados 

mantendo a integridade e reduzindo a possibilidade de inconsistência dos mesmos, mas 

também a extração de novas informações a partir da realização de consultas e análises 

(espaciais ou não) sobre o conjunto de dados. No que diz respeito à antropologia, foram 

constatados ganhos consideráveis na medida em que foi possível combinar a etnografia 

das performances musicais a outros meios como o Banco de Dados Multimídia e seu 

respectivo georreferenciamento.  

A inserção da variável geográfica, ou seja, da dimensão espacial, representa uma 

perspectiva interessante para a análise antropológica no meio metropolitano. Os SIGs 

consideram o espaço como meio para a integração hierárquica de dados diversos. Desta 

forma a análise de dados a partir da dimensão espacial é capaz de revelar relações e 

características antes desconhecidas, implícitas nos dados. 

A comunicação entre músicos e audiência que resulta nos diversos níveis de 

satisfação e prazer pode ser mais bem descrita à medida que se observa quando, onde e 

em quais intensidades se dão as experiências musicais. O registro das performances passa 

a ser inserido também no contexto geográfico em que se dá. Isso possibilita não só 

entender o significado constituído em experiências passadas, mas também as relações 

com os outros  processos e eventos que acontecem na cidade. Atentar para a interação 
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entre o contexto representado e o contexto da representação significa considerar que, se 

por um lado os músicos evidenciam que ação pode ser entendida como representação, por 

outro, colocam a questão a respeito dos locais onde tais representações se dão.  

Uma vez que o idioma musical é historicamente datado e representa um conjunto 

de unidades musicais e as regras para sua combinação, a composição tem uma relação 

direta com as condições de produção e exigências de circulação. O que significa dizer 

que, sem o exame dos contextos performativos e de produção, não é possível entender o 

processo performativo do ponto de vista do músico. 

A localização espacial da MPIB é determinada e explicada não pelo espaço em 

si, mas pela dinâmica do mercado de trabalho. Tal dinâmica só pode ser 

compreendida na medida em que inserimos a dimensão espacial como uma variável 

que expressa concretamente os locais onde a música ocorre como mercado de 

trabalho. O mercado de trabalho é o que interpõe a música em si (como um fenômeno 

acústico) e sua expressão espacial. O espaço não determina a música em si, mas 

determina onde os músicos atuam e conseqüentemente onde os músicos buscam 

postos de trabalho para atuarem. 

A análise da relação entre a quantidade de estabelecimentos e a intensidade de 

apresentações é uma ferramenta útil para entender a dinâmica do mercado de trabalho 

para os instrumentistas. De um lado tem-se a relação entre os equipamentos urbanos e os 

músicos e de outro a relação entre os equipamentos urbanos e os freqüentadores. O 

instrumentista ao se adaptar às exigências do mercado obriga seu ouvinte a se adaptar aos 

estabelecimentos. O ouvinte para se adaptar aos estabelecimentos está obrigado a 

freqüentar os locais onde os empregadores de instrumentistas oferecem postos de 

trabalho. Oferecer postos de trabalho e garantir divulgação e público não é algo trivial 

para a maioria dos estabelecimentos que trabalham com MPIB. Isso pode ser percebido 

pela quantidade de estabelecimentos que não existem mais (como o caso do próprio 

“Supremo Musical”), mudaram de endereço ou não apresentam mais música instrumental.  

Através da relação entre os músicos, a audiência e o contexto onde ocorre o 

evento, podemos entender a estrutura do idioma musical e o processo de sua produção e 

reprodução. Dessa forma, a utilização dos Sistemas de Informações Geográficas traz uma 

nova possibilidade de pesquisa, não só sobre a atividade musical, mas sobre qualquer 

prática cultural no âmbito das cidades. Isso porque coloca a etnografia em um campo 

mais amplo, fazendo com que se tornem mais evidentes relações, regras e lógicas que se 

aplicam tanto para a atividade em si, quanto na própria distribuição espacial do fenômeno.  
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No que diz respeito à MPIB e sua relação com a metrópole podemos dizer que 

as tensões e contradições expostas são de superfície. Isso porque na medida em que 

problemas de monopólios e propostas de leis de incentivo na área musical, problemas 

com a exportação da MPIB, problemas de espaço, representação dos músicos e da 

música instrumental na mídia são tensões que revelam fissuras que ainda não 

alcançam os problemas mais fundamentais e até historicamente anteriores.  

As fissuras mais profundas a que nos referimos são as tensões com relação ao 

não resolvido na sociedade brasileira. Trata-se das contradições entre o brasileiro e o 

estrangeiro, o tradicional e o moderno, o erudito e o popular, o oral-aural e o escrito. 

Estas são as tensões profundas que são apenas espelhadas, ainda que de maneira 

pulverizada e distorcida, pelas tensões expostas neste capítulo. Os problemas aqui 

apresentados com relação ao Congresso de Música Instrumental Brasileira, ao 

MIDEM, à Ordem dos Músicos do Brasil, à mídia e à distribuição espacial dos 

estabelecimentos que oferecem MPIB são problemas derivados de contradições 

anteriores. 

O estranhamento em relação ao Brasil e a experiência do brasileiro que se vê 

como “estrangeiro em seu próprio país” está presente quando observamos os 

monopólios, as instituições representativas da classe dos músicos ou a maneira que é 

realizada a exportação de um bem cultural como a música instrumental. Enfim, as 

questões relacionadas com a identidade nacional e as contradições presentes no 

ideário de nação industrializada e moderna são refletidas tanto nas tensões “mais 

profundas” quanto nas tensões “mais superficiais” expostas neste capítulo.  

Podemos dizer que a etnografia da música popular instrumental brasileira no 

contexto urbano revela novas formas de relações sociais entre seus agentes e 

diferentes padrões de distribuição espacial. A diversidade, multiplicidade e variedade 

de gêneros e estilos que se interpenetram fazem da cidade um campo de análise 

bastante complexo e fecundo porque é nela que as múltiplas vozes, estilos e ritmos se 

encontram e se misturam. A cidade é o ponto de encontro de todas as musicalidades, 

as modernas e tradicionais, populares e eruditas, brasileiras e estrangeiras, do sertão e 

do litoral.  

A lógica da cidade, a influência do contexto sobre as performances e os 

arranjos particulares, tornam necessário um diálogo entre diferentes metodologias e a 

constituição de novas estratégias e instrumentos capazes de dar conta dessa realidade. 

Estar atento a essa abordagem possibilita dar voz às contradições em seus vários níveis e 
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também proporciona um recorte mais apurado para se entender as práticas culturais no 

contexto de metrópoles como São Paulo. Nesse sentido, as consultas e análises espaciais 

aliadas aos métodos tradicionais da antropologia e da etnomusicologia são importantes 

para pensarmos em novas possibilidades de acessar as tensões apresentadas pela MPIB. 
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PARTE 2 

CAPÍTULO V 

Etnografia do “Fazer Musical”:  

Teoria e Método 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Etnomusicologia e a Sociologia da Música de T. W. Adorno 

Neste capítulo apresentaremos o embasamento teórico, os procedimentos 

metodológicos e as estratégias de aproximação e coleta de dados, utilizados para 

entender a MPIB e sua atividade em São Paulo. Dado a amplitude da cidade de São 

Paulo e a especificidade do fenômeno musical observado, a metodologia deste 

trabalho pauta-se pela combinação de técnicas de pesquisa da sociologia, da 

antropologia e da etnomusicologia. Tal metodologia foi construída a partir da 

discussão teórica em torno dos eixos temáticos performance musical (experiência 

como prática simbólica) e produção musical, (fonográfica, ao vivo, mídia e 

distribuição espacial da MPIB em São Paulo). Estes eixos e suas relações serviram 

como guias e apresentam, em certo sentido, a lógica interna das obras (performance 

musical) e a lógica da produção (reprodução, distribuição e consumo da música 

instrumental) conforme descrito por T. W. Adorno ([1959] 1983) em sua definição da 

“sociologia da música”.  

Nosso interesse não é polemizar com as discussões a respeito da abrangência e 

dos campos de atuação da etnomusicologia, antropologia e sociologia da música 

(Nettl, 1964, 1983; Merriam, 1964, 1977; Hood, 1971). Pelo contrário, nos interessa 

ver de que forma autores se debruçaram sobre questões teóricas e metodológicas 
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específicas, levando-os a resultados díspares em seus trabalhos empíricos, no entanto, 

com muitos pontos de contato importantes para o presente trabalho. Com as 

especificidades já apontadas na Parte 1 do trabalho, pensamos na MPIB a partir da 

diversidade de sua produção que, mesmo determinada pela lógica do mercado 

fonográfico, ainda consegue ser original e crítica contrariando também a lógica dos 

bens culturais voltados para as massas. 

Inicialmente farei uma discussão sobre algumas idéias de T. W. Adorno a 

respeito da sociologia da música para em seguida discutir os autores da antropologia e 

etnomusicologia. Adorno parte do “conceito essencial de sociedade”, uma noção 

bastante abrangente de sociedade que além de abarcar as áreas parciais que a 

compõem, se faz presente em cada uma delas. Trata-se de uma visão processual da 

sociedade que ocorre como “um nexo que se produz e produz os seus momentos 

parciais” ([1959] 1983: 259). Tal noção de sociedade tem uma importância 

fundamental para Adorno e nos ajuda a pensar a MPIB, pois é a partir dela que as 

questões de método vão se colocar. Adorno recusa a separação entre método e objeto 

pois “o método não é fixo, não é invariável em seu trabalho sobre o objeto – pelo 

qual se regula, legitimando-se através da clarificação de que for capaz” (Idem). Esta 

afirmação é significativa quando lidamos com a atividade da música instrumental na 

cidade de São Paulo. Inicialmente porque a MPIB é uma esfera da produção  

fonográfica e ao vivo e como tal apresenta suas distinções entre produção, reprodução 

e consumo, e segundo porque a quantidade e variabilidade das linhas e das atividades 

que envolvem este campo produzem uma idéia bastante diluída e pulverizada da 

profissão do músico e da própria música (cf. Morelli, 1991). 

Adorno nos coloca um grande desafio: como entender obras artísticas 

inseridas dentro da lógica da produção e da circulação mercadológica? Como 

entender as contradições entre o conteúdo social das obras e a função que acabam 

cumprindo? Como fazer os constituintes formais da música “falarem” em termos 

sociais? Seguindo os passos de Adorno, estas são as questões que a MPIB suscita no 

que diz respeito ao trabalho de decifrar as categorias e sentidos sedimentados na 

sociedade através de uma análise que considera a música em suas unidades técnicas. 

O conselho de Adorno de apreender a “substância social na figura autônoma da 

obra” ([1959] 1983: 260) pode ser levado a sério no estudo da MPIB, pois se trata de 

um objeto com características duplamente interessantes: por um lado, pode-se dizer 

que é “tecnicamente conseqüente” (Idem) e possui alto teor artístico e por outro 
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também é degradada pela circulação mercadológica através da dissolução dos 

conflitos, da renuncia à articulação e do nivelamento das contradições (cf. Adorno 

[1938/63] 1983). Em outras palavras, podemos encontrar no repertório da MPIB tanto 

obras artísticas sob a forma ideológica de achatamento e harmonização de 

contradições, quanto obras tecnicamente conseqüentes e cujo conteúdo estético 

aproximam as determinações do espírito às relações sociais. 

Para a realização de uma “audição adequada” (Idem) do repertório da MPIB é 

preciso entender que, nos termos de Adorno, os valores do sentido são portadores dos 

valores do espírito. Por outras palavras, até mesmo o que ele chama de música 

regredida (que serviria unicamente aos valores do sensível) pode ser portadora de 

elementos determinados pelo espírito desde que percebidos não a partir de suas partes, 

mas da relação entre elas e o todo. Nesse sentido, a articulação das partes com o todo, 

não busca resolver os conflitos, mas aprofundar as contradições através da análise que 

busca entender como se dá o agenciamento dos pólos de produção musical. Tais pólos 

acabam se tocando e evidenciando obras que apresentam novas possibilidades de 

resoluções entre conteúdo e forma. Embora se possa discutir  a originalidade  das 

obras, elas podem ser tomadas como exemplos de agenciamentos realizados pelos 

músicos no momento de resolução de seus problemas expressivos. 

A compreensão das linguagens musicais presentes na MPIB só é possível a 

partir da clarificação dos momentos formais e da penetração nos aspectos da lógica 

musical, pois a articulação da análise musical com as relações sociais só é possível 

mediante categorias técnicas. Tais categorias podem ser apreendidas através da 

audição focada nas regras autopropostas que refletem estágios objetivos do material e 

da forma, uma vez que ambos são socialmente mediatizados (Adorno, [1959] 1983). 

No entanto, sabemos que a simples imersão no objeto em si não é suficiente para 

revelar suas verdades, uma vez que além de sua lógica interna existe também o 

circuito no qual se insere, que vai desde a sua concepção e produção, até a 

reprodução, distribuição, consumo, recepção e desdobramentos. 

Para Adorno o problema da mediação é o problema central da sociologia da 

música. Uma vez que a música possui uma natureza não conceitual, a única maneira 

de evitar as reduções em simples analogias é realizando uma análise técnica que dá 

sentido e nome “ao momento formal, enquanto momento da significação musical, 

constituída através da conexão ou da sua ausência, e daí passa para a sociedade”, ou 

seja, a apreensão da “substância social na figura autônoma da obra” só é possível se 
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a análise puder fazer os “constituintes formais da música (...) falar em termos sociais” 

(Idem: 260-61). 

No que diz respeito a esse tipo de abordagem, o conceito de Adorno possui 

diversas implicações em relação a etnomusicologia e antropologia. A primeira delas 

diz respeito à relação entre música e mito, bastante discutida por Adorno nos 

trabalhos que tratam da obra de Richard Wagner ([1952] 1984) [e cujo paralelo 

podemos ver de maneira bastante diversa em Levi-Strauss ([1964] 2004)] e a segunda 

implicação diz respeito à percepção de estruturas sociais presentes na música 

(Adorno, [1938/63] 1983) [cujo paralelo podemos ver em S. Feld (1984)]. Segundo a 

noção apresentada por Adorno, a produção da etnomusicologia esteve concentrada 

muito mais nas questões relacionadas à lógica interna da música, enquanto o que se 

convencionou chamar de sociologia da música se concentrou nos temas relacionados 

à produção, reprodução, distribuição e consumo da música.  

Anthony Seeger ([1992] 2004) aponta aspectos bastante semelhantes em sua 

“etnografia da música”. Este trabalho apresenta uma concepção de estudo musical 

com o suporte da antropologia discutindo trabalhos clássicos desde J. J. Rousseau 

(1768) e R. Wallaschek (1893) até os trabalhos mais recentes em etnomusicologia 

(por exemplo R. M. Stone [1982]; Nettl [1983]; S. Feld [1984]; Qureshi [1987]). No 

que se refere à discussão sobre o trabalho da etnomusicologia e da sociologia da 

música, Seeger cita K. Boehmer (1980) autor do verbete “sociologia da música” no 

Dictionary of Music and Musicians Grove 6. 

Em seu verbete, Boehmer define a sociologia da música como uma disciplina 

que investiga as relações entre música e sociedade, bem como as circunstâncias 

materiais da produção e recepção musical. Para alcançar tais objetivos, a sociologia da 

música deve determinar as condições sociais sob as quais a música é produzida. Nesse 

sentido, o autor entende a sociologia da música como algo muito mais atrelado à 

sociologia do que à música. No entanto, a determinação das condições sociais que 

possibilitam a produção musical, por si só não revela o que da sociedade se encontra 

na obra artística. 

Se o trabalho do sociólogo da música não explica em termos semânticos o 

significado de obras ou idiomas musicais particulares, não é porque a investigação 

não pode alcançar tal plano, mas sim porque procurou explorar apenas o plano social 

que proporcionava autonomia à obra artística e não os desdobramentos desta na 

própria obra.  
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As considerações sobre a relevância do consumo e do gosto musical entre as 

classes sociais, alijaram a sociologia da música de temas inerentes ao seu campo 

como, por exemplo, considerações sobre diferentes concepções estéticas, o 

significado pedagógico da produção musical ou até mesmo a consideração da 

performance musical e sua profissionalização como um dos momentos centrais na 

cadeia produtiva da música. 

Boehmer define três correntes na sociologia da música: (i) positivismo; (ii) 

idealismo histórico e (iii) materialismo histórico. Mesmo considerando Adorno como 

pertencente à segunda corrente, seus trabalhos são citados durante todo o texto do 

verbete alinhados a autores como Georg Simmel (1882) e Max Weber (1921). As 

interpretações de Boehmer são consideravelmente eloqüentes no sentido de mostrar o 

quanto Adorno se preocupava em enunciar a obediência do material musical à sua 

própria lógica, ou seja, suas “leis imanentes”, pois os princípios da sociologia da 

música defendidos por ele são inseparáveis das questões de conteúdo musical.  

Por outro lado, a sociologia da música de cunho marxista definida por 

Boehmer aloca a arte no que Marx chamou de superestrutura, juntamente com outros 

domínios como a religião, o direito, a política e a filosofia. Esta sociologia segue o 

princípio de que qualquer mudança na superestrutura social seria determinada por 

mudanças na base material, ou seja, na economia. Em outras palavras, a sociologia da 

música de cunho marxista assume a música e seus produtos como objetos históricos 

da investigação materialista. Na verdade, a crítica feita pelos materialistas históricos 

de que o conceito de desenvolvimento do material musical baseado em sua lógica 

interna ignora todas as categorias sócio-históricas, foi respondida por Adorno em 

1938 e 1959 a partir da concepção de que a lógica interna das obras não ignora as 

relações sociais, pois tais relações nela se encontram uma vez que refletem o estágio 

do material e da forma que o compositor objetivou na obra. 

Embora Anthony Seeger ([1992] 2004) reconheça a especificidade da 

sociologia da música em relação à etnografia da música, a proposta de Adorno não é 

discutida em seu texto. Não me parece coincidência a invisibilidade de Adorno. Na 

produção da etnomusicologia encontramos uma orientação para o estudo da 

performance musical propriamente dita e suas relações com a vida social, porém as 

implicações da transformação desta em produto são menos exploradas. Ao nosso ver, 

tanto para Seeger (1992) quanto para Blacking (1995) a noção de etnografia está 

relacionada a uma concepção inacabada de “fazer musical”, atribuindo à performance 
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musical o estatuto único e indivisível que exclui sua produção, reprodução e consumo 

musical (Schouten e Cirino, 2004). 

A abordagem etnomusicológica clássica se preocupou mais em analisar os 

fenômenos musicais a partir de seus elementos técnicos constitutivos, mas não 

necessariamente para descobrir a substância social presente na própria obra artística. 

Vale lembrar que no Brasil, podemos encontrar, via de regra, trabalhos que procuram 

articular a música às relações sociais, principalmente nos trabalhos que tratam das 

culturas tradicionais (Oliveira Pinto, 1994; Meneses Bastos, 1978, 1990; Piedade, 

2004). No entanto, segundo este ponto de vista, a etnomusicologia encontra nas 

atividades musicais em contextos metropolitanos, objetos de estudo privilegiados para 

o desenvolvimento de uma metodologia que concilia a abordagem focada na lógica de 

mercado e aquela focada na lógica interna das obras. 

Este tipo de polêmica vem sendo discutida desde pelo menos a década de 60 

quando Alan Merriam (1964) e Mantle Hood ([1971] 1982) divergiam sobre uma 

abordagem cultural (Merriam) ou musical (Hood). Para uma abordagem que 

considera ambos os eixos é preciso ter em mãos um objeto de estudo que possibilita a 

observação dos três momentos na cadeia de eventos que envolvem a produção 

musical: (i) a técnica que o músico lança mão no momento de sua atuação; (ii) a 

maneira que sua obra entra no circuito do mercado fonográfico; e (iii) a maneira que 

se dá a retro-alimentação entre os dois primeiros momentos a partir da recepção do 

público e seus desdobramentos. 

Na MPIB encontramos estes três momentos. O primeiro porque se trata de 

uma música cujo nível de exigência técnica obriga os instrumentistas a lançarem mão 

de suas capacidades para tocar diferentes músicas e estilos, e assim estarem dentro do 

mercado de trabalho; o segundo, porque as produções fonográficas dos integrantes da 

MPIB se encontram, praticamente de forma exclusiva, nas indústrias independentes 

de produção musical, as chamadas indies (Morelli, 1991; Dias 2000), que por sua vez 

se encontram em relação de conflito e simbiose com as grandes produtoras, as 

(majors), no que diz respeito a direitos autorais e numeração das cópias; e terceiro, 

porque a relação entre alto nível técnico e a tensão competitiva pelo mercado no 

âmbito fonográfico (e ao vivo) produz uma retro-alimentação sinérgica criando a 

possibilidade de produções tecnicamente conseqüentes; e cujas determinações do 

espírito podem nos aproximar às relações sociais e à própria sociedade. 
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5.2 Antropologia da Performance e Hermenêutica 

 Uma vez iniciada a discussão com as idéias de Adorno, para entender de que 

forma estes dois eixos se relacionam e se retro-alimentam, passarei agora para as 

discussões no âmbito da antropologia com algumas das teorias desenvolvidas por 

Victor Turner e Clifford Geertz para mostrar, em seguida, de que forma foi construída 

a análise com os autores da etnomusicologia. De Turner utilizo sua noção de 

“performance” tal qual analisada em seu livro The Anthropology of Performance 

(1988) indicando de que forma tal noção pode ser aplicada à prática musical da 

MPIB. De Geertz utilizo vários trabalhos que possuem em comum a análise de formas 

expressivas [A Interpretação das Culturas ([1978] 2001), Nova Luz Sobre a 

Antropologia (2001), Negara (1980) e Saber Local (1997)] para esboçar um aporte do 

“fazer musical” enquanto uma prática simbólica que produz sua reflexão sobre o 

processo social.  

 Para Victor Turner [assim como E. Goffman ([1959] 1989) e para R. 

Schechner (1988)] o enfoque dos fenômenos sociais é colocado sobre o processo (e 

suas qualidades processuais) e pensado a partir de categorias como performance, 

encenação, enredo, crise, dissidência e reintegração. Para Turner esta abordagem 

configura o que ele chama de “postmodern turn” (1988: 76) na antropologia. 

Coincidentemente, mesmo que de maneiras bastante diferentes, Turner enfatizou na 

antropologia qualidades que Adorno já havia enfatizado na sociologia de forma 

diferenciada. Este ponto em comum entre Turner e Adorno é interessante porque 

mostra a importância das noções que pretendem abarcar os fenômenos sociais não 

como construções abstratas e estáticas de modelos de comportamento e ação social, 

mas como eventos inter-relacionados no tempo e no espaço. 

 No entender de Turner toda a forma de cultura expressiva requer sua 

colocação em cena, sua prática propriamente dita. Essa prática constitui eventos 

comunicativos que geram experiências enquanto criam significados, em outras 

palavras, os significados surgem quando as pessoas confrontam o que a cultura e a 

linguagem cristalizaram do passado com o que sentem, desejam e pensam sobre o 

presente momento. Turner se embasa no conceito de Milton Singer segundo o qual 

existe uma relação peculiar entre a vida cotidiana e o que ele denomina “performance 

cultural”. No entanto, diferente de Singer, para Turner essa relação não é 

unidirecional, ou seja, não é apenas a expressão do sistema social, mas é recíproca no 

sentido de ser também uma crítica, direta ou indireta, da vida social (Turner, 1988: 
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22). Apesar das diferenças, eles concordam com o ponto de vista segundo o qual as 

performances são as constituintes elementares da cultura e as unidades primordiais de 

observação. 

A partir dos paradigmas do teatro, Turner desenvolve a análise do drama 

social para entender a sociedade Ndembu do Nordeste da Zâmbia (África Central). 

Para ele os dramas sociais são situações inerentemente dramáticas “não só porque os 

participantes fazem coisas mas eles tentam mostrar aos outros o que eles estão 

fazendo ou fizeram” (Turner, 1988: 74). Turner extrai o conceito de “liminaridade” de 

Arnold van Gennep ([1909] 1960), utilizado originalmente para denotar a fase central 

dos “ritos de passagem”. De Goffman ([1959] 1989), Turner utiliza a noção de que 

toda a interação social é performática e os atores sociais estão o tempo todo atuando, 

“all the world’s a stage” (Turner, 1988: 75).  

Estas duas noções o ajudam a entender que as performances não são amorfas 

ou sem limites, elas possuem estrutura diacrônica, um início, uma seqüência de fases 

que se sucedem e um fim. A estrutura do drama social, assim como da própria 

performance, não é a de um sistema abstrato, mas sim gerada a partir de relações entre 

os agentes sociais no momento em que estão atuando e cujas unidades do processo 

social não são harmônicas, mas tensas e contraditórias, constituídas genericamente 

pelas fases (1) ruptura, (2) crise, (3) ação remediadora e (4) reintegração (cf. Turner, 

1988: 74). Nesse sentido, os trabalhos citados de Turner, Goffman e Van Gennep, são 

textos que se filiam a um tipo de análise que enfoca o fenômeno social enquanto um 

processo no qual os significados vão sendo constituídos e transformados ao serem 

performados.  

Através de um intenso diálogo com Turner, Richard Schechner também 

organiza um conjunto de textos sob o título “Performance Theory” (1988) onde 

discute aspectos e magnitudes das performances, assim como esquemas para se 

compreender de que forma as performances atuam nas sociedades humanas desde 

suas funções rituais até as de entretenimento. Schechner é responsável por uma 

ampliação da noção de performance a partir da consideração da atuação em si como 

algo que se inicia muito antes, desde o aprendizado, estudos, preparações, workshops 

e ensaios, passando pela atuação propriamente dita e seus desdobramentos.  

Tal qual Schechner e Turner, para a análise da MPIB em São Paulo utilizamos 

inicialmente a noção de performance como as constituintes elementares da cultura e 

as unidades básicas de observação. Apesar das apresentações de música instrumental 
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não estarem situadas num contexto ritual e sim de entretenimento, fica evidente que 

vários dos conceitos criados por esses autores me ajudam a pensar o processo através 

do qual música e contexto se complementam para constituir o evento musical 

significativo. 

Inspirado por Ricoeur (1977) para justificar porque o homem fala sobre arte, 

Geertz nos enumera uma série de argumentos para concluir que “[t]he talk about art 

that is not merely technical or a spiritualization of the technical – that is, most of it – 

is largely directed to placing it within the context of these other expressions of human 

purpose and the pattern of experience they collectively sustain” (Geertz, 1983: 96). 

Em outras palavras, entender de que forma a arte se articula com as demais 

expressões dos objetivos humanos significa entender a arte como um processo através 

do qual se torna possível a construção de modelos de vida e modelos humanos de 

ação e representação.  

Isso nos leva a pensar Geertz na linha dos autores já citados (V. Turner, M. 

Singer, E. Goffman e R. Schechner) pois esse processo só é possível através da noção 

de fluxo de acontecimentos e comportamentos. Para Geertz, o problema é descobrir 

como relacionar um fenômeno estético às outras formas de atividades sociais uma vez 

que “(…) such placing, the giving to art objects a cultural significance, is always a 

local matter” (Idem: 97). Nesse fluxo de comportamento se articulam os significados, 

tecendo uma rede de relações que dá sentido às ações, ou seja, “the unity of form and 

content is, where it occurs and to the degree it occurs, a cultural achievement, not a 

philosophical tautology” (Idem: 102). E cada feito cultural é sempre um feito 

histórico e social. Pode-se perceber que os problemas identificados por Geertz 

também possuem vários traços em comum com aqueles identificados por Adorno. 

Embora ambos percebam o caráter social presente nas manifestações culturais, a 

diferença é que enquanto Adorno se preocupa com o circuito da mercadoria de um 

ponto de vista mais amplo, Geertz se preocupa com as especificidades locais da 

produção cultural. 

Em seu texto “A arte como um sistema cultural” (1983) Geertz busca uma 

teoria semiótica da cultura que tem como objetivo descobrir de que forma a arte, 

enquanto um sistema específico, se relaciona com o sistema geral de formas 

simbólicas. A arte só faz sentido enquanto um produto da experiência coletiva que vai 

além da experiência individual, ou seja, a arte só faz sentido quando se enquadra no 

sistema cultural à qual pertence, representa e reflete. 
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Isso nos leva a pensar o “fazer musical” enquanto uma prática que se enquadra no 

sistema geral de formas simbólicas que chamamos cultura. Nesse sentido, é 

necessário esclarecer de que forma essa prática simbólica, mesmo quando pensada 

enquanto algo constituído dentro de uma “moldura de competência cultural” (Leach, 

1972 Apud. Turner 1988: 76), faz sentido e se relaciona com o sistema geral de 

formas simbólicas. Ao trabalhar com uma forma expressiva específica (a música), que 

é constituída pela relação entre os atores sociais (os músicos) e sua audiência (o 

público), podemos discutir de que forma cruzam-se os limites conceituais intrínsecos 

à mesma.  

A análise sugerida por Geertz busca o significado. Trata-se de uma busca 

ancorada não em sinais convencionais, mas em exemplos transitórios do 

comportamento visto como ação simbólica na qual se pretende indagar sua 

importância, o que acontece a partir de sua ocorrência e o que ela expressa ( Geertz, 

[1978] 2000: 10). É através do fluxo do comportamento que as formas culturais 

encontram articulação e só podemos ter acesso ao sistema de símbolos e às formas 

culturais ao inspecionar os acontecimentos e registrar o discurso social e as 

expressões humanas no momento em que se dão. Tais sistemas representam fontes 

extrínsecas, ou seja, estão fora dos limites do organismo do indivíduo, e fornecem 

modelos para o comportamento público.  

A investigação das formas comportamentais são extremamente importantes no 

que diz respeito às relações entre a sociedade e a cultura. Geertz defende a descrição 

minuciosa como uma forma de “not to generalize across cases but to generalize 

within them” (Idem: 26), no intuito de interpretar os significados contidos no fluxo de 

comportamento. Geertz compara a briga de galos balinesa a qualquer forma de arte 

pois qualquer forma de expressão teria como função exibir paixões sociais e tornar 

compreensível a experiência comum, em outras palavras, qualquer forma de arte teria 

como função dar significado às coisas (Idem: 443). E de certa forma o ser humano 

não vive sem dar significado às coisas, a prática é sempre prática simbólica e a ação 

que dá significado às coisas, sempre ação simbólica. 

A produção de sons também é uma ação simbólica. Em relação aos outros 

sentidos, o som e a sensação de ouvir sempre proporcionaram uma experiência 

diferenciada na medida em que a audição registra um fenômeno acústico que além de 

mostrar uma interioridade sem violá-la abarca um todo multi-direcional. Enquanto a 

visão chega a um ser humano de uma direção por vez, a audição é onidirecional, ou 
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seja, ela capta sons de todas as direções de uma só vez. O som tem um sentido 

centralizador, “não é um fenômeno fragmentador, mas unificador, uma luta pela 

harmonia” (Ong, 1998: 85-86).  

Essas características evanescentes e onipresentes foram muito discutidas nas 

teorias estéticas do início do século passado (Guyau 1902; Croce 1914; Closson 1921; 

Andrade [1925-1938] 1995), época em que a música se tornou objeto de estudo 

também da antropologia (na Alemanha) com o nome de Musicologia Comparativa (cf. 

Oliveira Pinto, 1983). Tal disciplina ainda possuía fortes traços evolucionistas e 

utilizava como metodologia a transcrição das músicas no intuito de comparar as 

estruturas e as unidades de análise para em seguida classificar, ordenar e constituir 

hierarquias. Foi esta disciplina que deu origem à etnomusicologia moderna. 

As abordagens de Victor Turner e Clifford Geertz são interessantes para a 

discussão da música popular instrumental brasileira no sentido de buscar entender 

como a produção musical pode ser apreendida como uma prática simbólica. Devido às 

múltiplas facetas da atividade da música instrumental na cidade de São Paulo nossa 

etnografia utilizará também instrumentos da etnomusicologia. 

 

5.3 Etnomusicologia Urbana e o “Fazer Musical” 

A abordagem etnomusicológica surgida em 1964 com o livro “Anthropology 

of Music” (Alan Merriam) propõe uma visão “culturalista” da música. Merriam 

decompõe o campo de estudo em três partes: (1) a música propriamente dita, ou seja, 

o som em si mesmo enquanto fenômeno acústico; (2) o comportamento em relação à 

música; (3) a conceitualização sobre música.  

A abordagem de Merriam vai além da descrição ou transcrição musical na 

medida em que aponta para um estudo da “música na cultura” e da “música enquanto 

cultura” (Merriam, 1964; 1977), o que significa, no mesmo percurso traçado por 

Geertz, investigar não só o fenômeno acústico, mas também a contribuição da música 

aos outros domínios da cultura, para compreender de que forma ela se acomoda à 

cultura de forma geral.  

No entanto, a atividade musical pensada a partir da categoria de performance é 

entendida no âmbito do processo que a criou e é sempre irredutível ao seu produto. 

Em outras palavras, o som não pode nunca ser reduzido e recuperado enquanto idéias, 

conteúdos, discursos e significados extraléxicos. Seguindo as discussões de Nicholas 

Cook (2003), não faz sentido pensarmos nas atuações musicais a partir da noção de 
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“texto” no sentido de Geertz ([2000] 1978) e Ricoeur (1977), mas a partir da noção de 

“script”, entendida como indicações cênicas e musicais, como programa que consiste 

em seqüências de instruções e conjunto de convenções gráficas e sonoras destinadas a 

orientar a direção e a produção da obra artística.  

É possível aplicar uma “abordagem semiótica” à música utilizando as 

orientações da etnomusicologia da segunda metade do século XX em conciliação com 

as teorias Turner e Geertz para estabelecer uma análise do conjunto de significantes a 

partir do fluxo do comportamento e da noção de script (Cook, 2003). A música 

entendida como uma forma expressiva específica, torna compreensível a experiência 

comum. As apresentações enquanto performances são passíveis de serem observadas 

como fluxo de comportamento (Geertz, [2000] 1978), como seqüências de instruções, 

conjunto de convenções gráficas e sonoras destinadas a orientar a direção e a 

produção da obra artística (Cook, 2003). 

O “fazer musical”, entendido como ato simbólico e como construção 

imaginada, não deixa de ser uma construção social em sua essência (Erlmann, 1999) e 

envolve conceituação e prática. Tanto a criação do conceito quanto sua utilização  

fazem da música uma expressão que, de forma não-verbal, constrói significados e 

experiências. Nesse sentido, a etnografia da MPIB procura fornecer um vocabulário 

capaz de expressar o que o ato simbólico tem a dizer sobre si mesmo e sobre a 

sociedade que o produz.  

A constituição da metodologia “clássica” da etnomusicologia foi 

fundamentada no estudo de culturas musicais não-ocidentais. No entanto, existe uma 

ampla gama de metodologias constituídas a partir da década de 50 que adicionaram 

outras abordagens ao estudo da música. Ainda hoje, torna-se necessário entender de 

que forma seria possível a constituição de uma etnografia da música em um contexto 

urbano. No entender de Geertz, uma justificativa para a etnografia seria a necessidade 

de buscar “a characterization of individual human beings (…) as representatives of 

certain distinct categories of persons, specific sorts of individuals (…) a developed 

method of describing and analyzing the meaningful structure of experience as it is 

apprehended by representative members of a particular society at a particular point 

in time” (Geertz, [1978] 2000: 363-64). No entanto, embora a antropologia tenha se 

esforçado em abranger as atividades culturais no âmbito urbano, para a 

etnomusicologia e deste ponto de vista, a área urbana era uma área estranha, fora do 

campo de atuação da disciplina.  
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Porém foi justamente a música popular dita “folclórica” que chamou a atenção 

da etnomusicologia para o território urbano. A presença de grupos de imigrantes, afro-

descendentes, latinos, chineses, o êxodo das populações rurais em direção às grandes 

capitais e as culturas transnacionais (cf. Marcus, 1991; Sahlins, 1997) acabam levando 

os pesquisadores a estudar as manifestações sonoras nas cidades. Essa mudança 

representa mais que uma simples mudança de localidade. A área urbana leva os 

pesquisadores a novos métodos e técnicas. 

A música popular ocidental não só passa a ser admitida no domínio dos 

estudos etnomusicológicos como também passa a ser vista enquanto um produto 

urbano e identificada como um “gênero urbano” (cf. Ridgeway & Roberts: 1976). 

Além disso, os grupos de imigrantes, fazem surgir a noção de música étnica no 

contexto urbano. Dessa forma a área urbana passa a ser, definitivamente, um locus de 

pesquisa musical (cf. Schramm, 1979). 

São três momentos na abordagem etnomusicológica:  

•  Análise do idioma musical entendido como uma estrutura que consiste em 

unidades musicais e regras para sua combinação, no sentido de uma gramática 

formal; 

•  Exame dos contextos performativos enquanto uma totalidade que consiste em 

unidades e regras de comportamento (aqui deve estar incluso uma consideração à 

estrutura social e cultural mais ampla que está por trás da ocasião performática 

específica e que dá sentido a ela – semântica musical);  

•  Análise do processo performativo do ponto de vista do músico, aquele que 

converte  a estrutura musical em um processo de performance sonora (ato 

comunicativo).  

Os três passos acima citados podem ser entendidos como seqüências para 

abarcar um corpus sonoro e adentrar determinada lógica musical. É a partir desse 

procedimento que podemos entender a estrutura e o processo da interface entre 

músicos e audiência. Vale lembrar que estes três pontos dizem respeito a apenas um 

dos eixos de investigação apontado por Adorno, pois deixa de fora a relação da obra 

artística com o mercado consumidor. Mas para que isso fique mais caracterizado é 

preciso, por um lado, descobrir de que forma e através de que tipo de distribuição 

esses eventos se manifestam na cidade, e por outro, desvendar de que forma a música 
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se insere nas esferas econômicas da produção ao vivo e fonográfica, distribuição e 

consumo.  

É nesse sentido que investigar o contexto social nos fornece pistas para o 

entendimento do tipo de relacionamento entre os músicos, e entre músicos e público, 

dentro e fora da performance. Entender tais relações possibilita entender também 

alguns aspectos do relacionamento da cultura com os gêneros musicais. Escapando à 

consideração puramente musicológica, essa abordagem procura articular cultura e 

música através do comportamento social em relação à música.  

A exemplo da piscadela que deve ser distinguida do tique nervoso através das 

intenções e significados dos gestos, uma análise musical que segue o pensamento de 

Adorno, Turner e Geertz deve distinguir o estabelecido do não-estabelecido, uma 

convenção de um improviso, o combinado deve se distinguir do acaso. A interação 

entre os músicos (entrosamento) é pautada tanto pelo constituído quanto pelo 

improvisado. Estas duas dimensões estão o tempo todo se relacionando na medida em 

que são dimensões da performance que se ancoram em processos diferenciados de 

práticas e técnicas pois “[A]ny expressive form lives only in its own present –  the one 

it itself creates” (Geertz, [1978] 2000: 445). Tendo o estabelecido e o não-

estabelecido como duas faces das formas expressivas, Geertz nos leva a supor que até 

mesmo o estabelecido só vive em seu próprio presente e mesmo que tenha maior 

permanência e rigidez, não significa nunca uma cristalização.  

O “fazer musical” é o produto de um aprendizado socialmente aceito e 

compartilhado que envolve muitos outros elementos além dos acústicos. “Music is 

sound that is organized into socially accepted patterns, and music-making may be 

regarded as a form of learned behavior” (Blacking, 1995: 33). Na tentativa de 

desenvolver uma teoria que abarcasse as mudanças nos repertórios musicais, Blacking 

afirma que a atividade musical deve ser tratada com cautela porque não podemos 

reduzi-la a um fenômeno sociológico ou considerá-la como um sistema cultural 

autônomo (Idem: 149).  

O autor afirma ainda que a composição e a performance estão intrinsecamente 

ligadas às motivações e aos padrões de tomada de decisão. “The processes of music-

making and their musical products are consequences of individual decision-making 

about how, when, and where to act, and what cultural knowledge to incorporate in 

the sequences of action. But in music-making there are behavioral consequences of 

action that cannot be dismissed analytically as ‘happenings’, because they have an 
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effect on subsequent action. (…) the collective movements of musical performance can 

generate collective feelings and collective thought, which is the basis of cultural 

communication” (Idem: 152). Ou seja, para Blacking a base da comunicação cultural 

são os sentimentos e os pensamentos coletivos. Porém, corremos o risco de ignorar 

tais aspectos quando excluímos diversas produções do “fazer musical” e o igualamos 

à noção de “fazer música”. 

A execução musical enquanto um ato simbólico, a performance enquanto 

espetáculo, tal qual a briga de galos, também é altamente amorfa e invariável. As 

diferenças estão marcadas nas sonoridades e as principais modificações são 

estilísticas, programáticas e quantitativas. Independente do gênero, estilo, de quantas 

pessoas constituem o grupo e qual o repertório, interessa saber o que está sendo 

expresso através de sua ocorrência, pois é a observação das formas comportamentais 

que possibilita entender a relação entre as formas expressivas e os outros sistemas 

culturais. 

O tocar enquanto a realização de um ato simbólico fornece um comentário 

sobre o cotidiano. Uma apresentação musical, como qualquer outra forma simbólica 

coletivamente organizada, expressa certas coisas sobre certos assuntos (Geertz, [1978] 

2000: 448), articula um processo particularizado e salienta aspectos da vida social. Ou 

seja, uma apresentação musical é um acontecimento humano paradigmático que como 

qualquer outra forma de arte “generate and regenerate the very subjectivity they 

pretend only display” (Idem: 451). Isso nos leva a entender uma apresentação musical 

como um acontecimento onde se cruzam os limites conceituais entre o estabelecido e 

o não-estabelecido. 

Podemos dizer que na música instrumental se aplica a idéia: “any expressive 

form works (when it works) by disarranging semantic contexts in such a way that 

properties conventionally ascribed to certain things are unconventionally ascribed to 

others, which are then seen actually to possess then” (Idem: 447). O contexto 

semântico da música diz respeito às estruturas que constituem a música, e somente 

analisando “de perto” a maneira como são constituídas as sonoridades é que podemos 

entender quais são as experiências compartilhadas com a música e interpretar o que o 

ato simbólico diz sobre si próprio e sobre a sociedade que o produz. Se para Goffman 

o cotidiano é uma espécie de teatro e para Turner o drama social é um tipo de meta-

teatro (Turner, 1988: 76), a MPIB pode ser entendida como “narrativas musicais” que 

revelam dramas estéticos no interior do qual se configuram as relações entre 
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experiência e expressão (cf. Turner, 1986), em outras palavras, narrativas que revelam 

através da linguagem musical um comentário reflexivo sobre a paisagem sonora 

brasileira, uma espécie de meta-sonoridade. Na música instrumental as relações entre 

improvisação, interpretação, execução, arranjo e composição são constantemente 

alteradas e reorganizadas de formas sempre diferentes e ao mesmo tempo, sempre 

seguindo determinados padrões estéticos. Este é o processo que constitui significados 

ao mesmo tempo em que gera experiências e expressão na MPIB. 

Investigar a música, como uma cultura expressiva não-verbal, significa pensá-

la através de uma transposição nada fácil, pois “a mensagem está tão profundamente 

submersa no meio que transformá-la numa rede de transposições é arriscar cometer 

simultaneamente ambos os crimes característicos da exegese: ver nas coisas mais do 

que realmente lá está, e reduzir uma riqueza de significados concretos a uma parada 

monótona de generalidades” (Geertz, 1980: 132). Por isso, como nos aconselha 

Adorno ([1959] 1983: 259), o presente trabalho se preocupa em não separar método e 

objeto uma vez que é o método que trabalha sobre o objeto e a ele deve estar 

submetido e atrelado. 

Tanto a teoria etnomusicológica quanto a teoria da performance ou 

hermenêutica ganham muito ao analisar o “fazer musical” urbano, pois na cidade a 

prática musical transita de uma ação simbólica construída coletivamente a um produto 

cultural. O “fazer musical” realizado na cidade passa a ser comercializado e 

consumido por diferentes públicos, o que insere tal atividade em uma discussão que 

envolve temas diversos como: estilos de vida metropolitanos, lazer, profissionalização 

da performance musical, direitos autorais, políticas culturais e outros. Essa cadeia de 

eventos envolve desde o luthier que constrói e conserta o instrumento até o cliente da 

loja de CDs. Sendo assim, utilizaremos a noção de “fazer musical” como a atividade 

que engloba uma ampla gama de acontecimentos relacionados tanto à música criada 

em estúdios quanto aquela apresentada ao vivo. 

  

5.4 Construção da Análise 

Para a construção da análise do “fazer musical” da música popular 

instrumental brasileira foram utilizados quatro livros: Musical Performance: A Guide 

to Understanding (2002) editado por John Rink, Elaborações Musicais (1991) de 

Edward W. Said, In the Course of Performance: Studies in the world of musical 

improvisation (1998) editado por Bruno Nettl e Melinda Russell e The Cultural Study 
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of Music (2003) editado por Martin Clayton, Trevor Herbert e Richard Middleton. 

Estas obras são como pontos de partida para a análise realizada sobre o material 

musical. Em outras palavras, estas obras auxiliam no tratamento dado ao material 

musical e nas estratégias e técnicas empregadas, no sentido de construir uma análise 

que possa fazer os constituintes formais (as categorias técnicas) da música “falar” em 

termos sociais e mostrar de que forma o compositor agrega na obra artística a 

expressão das relações sociais, uma vez que “o sujeito da composição não é 

individual, mas coletivo” (Adorno [1959] 1983: 265). 

O primeiro livro contém uma série de artigos escritos por diversos autores e 

organizados por temas. Um destes temas se refere especialmente ao “fazer musical”. 

No capítulo intitulado “Ensemble Performance” Elaine Goodman (2002) se refere ao 

processo de produção musical em conjunto sob quatro aspectos em particular: 1) 

Coordenação; 2) Comunicação; 3) Papel dos fatores individuais e 4) Papel dos fatores 

sociais. Estes quatro aspectos fornecem uma primeira moldura das características 

próprias da performance musical. 

O tempo do conjunto, ou o andamento é o primeiro elemento a ser definido 

quando uma música vai ser tocada. A performance de conjunto possui um tempo 

comum compartilhado e cada músico deve ter determinadas habilidades para manter 

esse tempo. Isso significa criar a “ilusão” de um tempo comum, manter uma ilusão de 

sincronia. Outro aspecto são as diferentes comunicações que surgem quando se está 

no palco, principalmente a comunicação aural e visual, que fazem surgir nuances 

expressivas como respostas de cada músico. Segundo Goodman o papel individual no 

interior dos conjuntos musicais é constantemente negociado com os outros 

componentes: “[A] musical ensemble is (…) an unusual kind of social group whose 

mode of interaction involves a degree of intimacy and subtly possibly not equaled by 

any other kind of group” (Young, V. M & Colman A. M. Apud. Goodman, 2002: 

163). 

Para Goodman, o músico está embasado em habilidades e expressões. Duas 

habilidades são centrais na cultura musical ocidental: a leitura de notação e a 

memorização. Ambas são requeridas em graus diferentes e situações diversas, o que 

não significa que são habilidades que resolvem todas as demandas do músico. A 

expressão na performance é também muito importante pois é ela que marca a música 

com a personalidade de quem a executa e mostra a diferença entre a concepção e a 

ação, ela surge do entendimento do músico sobre a música durante a performance. 
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Todas essas habilidades salientadas por Goodman são importantes para pensar 

a performance de música instrumental porque auxiliam a ver de que forma os músicos 

atuam, quais atitudes e habilidades estão em jogo quando se faz música e, sobretudo 

quais os conteúdos e sonoridades que estão sendo transmitidos através da expressão. 

Para Goodman, a performance musical é a construção e a articulação do conteúdo 

musical, no qual os atributos cerebrais, corporais e históricos de um músico 

convergem para criar algo que existe somente em seu próprio presente. 

A segunda obra que me auxilia na construção da análise, “Elaborações 

Musicais” (1991) de Edward Said, explora a idéia da performance como uma situação 

extrema onde o músico utiliza todas as suas capacidades para executar uma música 

com uma interpretação própria. Said tem em mente a cultura da música erudita 

ocidental, principalmente dos últimos dois séculos, isso faz com que suas concepções 

se apóiem em exemplos específicos e completamente calcados na composição escrita 

e sua execução. Ele discute a “profissionalização da performance” enquanto a própria 

cultura de concerto na qual o músico toca com tamanha precisão e técnica que faz 

aumentar a distância entre o artista e seu público, não só porque cria a “aura” do 

virtuose, mas também porque diminui a possibilidade de um freqüentador de 

concertos tocar um instrumento. Na cultura de concerto ocidental “(…) a performance 

está ligada aos direitos assegurados sobre música escrita por (e para) outros, 

direitos adquiridos por um rigoroso e altamente especializado treinamento de 

interpretação, na maioria das vezes não fundamentado na composição” (Said, 1991: 

32).  

Esta colocação de Said desarticula a relação existente entre performance e 

composição. Said nos ajuda a salientar determinadas características cruciais na MPIB 

pois a composição e o arranjo são atividades muito presentes e representam 

habilidades tão importantes quanto a própria interpretação ou improvisação. Isso faz 

com que se apague a desvinculação entre performance e composição apontada na 

cultura de concerto. Ao aplicarmos seu raciocínio à atividade da música instrumental 

em São Paulo, Said aponta também uma análise muito fértil, pois, partindo da noção 

de performance como “eventos concentrados ao mesmo tempo que rarefeitos”, pode-

se observar empiricamente a performance como “situação extrema” e acima de tudo 

como “o resultado de um complexo processo histórico e social (…) que pode ser 

interpretado como uma situação cultural que se funda em especializadas e 

excêntricas habilidades” (Idem: 39). 
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 O que interessa a Said é a persistência de certos aspectos da performance que 

podem ser examinados justamente porque a integridade e a especialização convergem 

para a formulação de um produto muito peculiar. Esse produto passa a ser mais um 

entre os milhares de produtos especializado e particularizado. Isso faz com que a 

performance musical seja entendida como a “principal e a mais importante 

experiência musical da sociedade moderna ocidental” (Idem: 40).  

A performance musical é uma maneira de encurtar a distância entre as esferas 

sociais e culturais, é um ponto de convergência no qual o específico e o genérico se 

juntam, é uma situação particular e extrema. O extremismo contém algo tanto do 

rotineiro e cotidiano, quanto do extraordinário e temporariamente sem repetição, é a 

combinação entre a concentração fanática e o controle musical supremo. Isso justifica 

porque a performance musical será entendida como unidade elementar de análise e 

não o conjunto musical como sugere John Blacking (1995: 232). 

 O terceiro livro, In the Course of Performance (1998), faz uma compilação de 

vários textos sobre a improvisação em diferentes culturas musicais, entre elas a 

música erudita da Europa ocidental, a música árabe, javanesa, indiana e o jazz. 

Interessa-nos particularmente os textos relacionados com o jazz, pois este gênero 

opera com muitas semelhanças em relação à MPIB. Questões relacionadas a como 

reconhecer um improviso, quais as técnicas e habilidades que estão em jogo, como 

criar uma abordagem metodológica adequada para a investigação desse problema, 

quais os modelos e pontos de partida do improvisador, quais são as experiências e 

significados compartilhados com a performance musical improvisada, são questões 

discutidas ao longo dos artigos. Os textos sobre jazz são relevantes para o presente 

trabalho na medida em que fornecem elementos metodológicos para abordar qualquer 

música instrumental e rica em improvisação. 

 O quarto livro, The Cultural Study of Music (2003), apresenta uma discussão 

interessante sobre as relações entre música e cultura. Inicialmente, Richard Middleton 

apresenta as discussões sobre o próprio conceito de cultura e a naturalização de sua 

utilização. A partir das contradições a respeito da noção de cultura, de um lado, 

considerada como prática, de outro, considerada como esfera de subjetividade e 

formação de identidades (Bourdieu, 1977; Bhabha 1994), ou ainda como setor 

específico ou subsistema em um complexo conjunto de relações com outros sistemas 

(como entendiam T. Parsons e K. Marx), Middleton esclarece que é preciso 

reconhecer a necessidade crítica de compreender que os conceitos de cultura foram 
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tão amplamente utilizados nos trabalhos que tratam de música que se tornaram “lugar 

comum”, conceitos reificados que merecem maior consideração e cuidado. 

 Nicholas Cook e Jeff Todd Titon são os autores que apresentam textos mais 

interessantes no que diz respeito à construção da análise utilizada neste trabalho. 

Cook apresenta a sugestiva idéia de entender as atuações musicais a partir do conceito 

de “script” como as seqüências de instruções destinadas a orientar a direção e a 

produção da obra e Titon apresenta uma discussão bastante relevante sobre a noção de 

“descrição densa” utilizada por Geertz (1978) discutindo trabalhos que acrescentam a 

categoria de empatia no trabalho de campo introduzindo as subjetividades da emoção 

e da reflexividade para a produção de etnografias multivocais. 

 A idéia de cambiar a noção de “texto” pela de “script” mostrou-se mais 

rentável à etnografia das apresentações na medida em que as habilidades e expressões 

em jogo (como por exemplo, coordenação, comunicação, fatores individuais, fatores 

sociais, tempo de conjunto, técnicas instrumentais, leitura e memorização) puderam se 

mostrar em relações novas e inesperadas uma vez que a forma de atuação e os padrões 

de performances da MPIB estão menos ligados a planos totalmente cristalizados em 

formas absolutas do que a seqüências de instruções esquematizadas. 

 Essas questões são interessantes para pensar a MPIB pois fica evidente (tanto 

quanto no jazz, e talvez até mais que nas situações de concertos de música erudita), 

que as habilidades exigidas em uma performance expõem as tensões entre o 

concentrado e o rarefeito, o específico e o genérico, o tradicional e o moderno, e entre 

a harmonia e a dissonância. 

 

5.5 Procedimentos Metodológicos da Pesquisa de Campo 

No entender de Geertz, o caminho para as abstrações se desenrola através do 

emaranhado de fatos singulares. Para desvendar este emaranhado é preciso buscar a 

caracterização de seres humanos individuais enquanto sujeitos representativos de 

determinadas categorias (Geertz [1978], 2000: 363). O que nos interessa desse 

raciocínio de Geertz é a orientação metodológica de descrever e analisar estruturas 

significativas da experiência (Idem: 364). Pensar na especificidade de alguns músicos 

como membros representativos da cultura musical da MPIB aponta, simultaneamente, 

para as carreiras individuais de certos músicos e para as relações com outras carreiras. 

Nossa intenção é abordar a atividade da MPIB na cidade de São Paulo, a partir 

de gravações de apresentações ao vivo, no intuito de entender a música em seu 
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contexto, buscando questões sobre as formas de utilização e o papel da música e do 

músico, além dos conceitos e categorias musicais. Esta abordagem aponta para três 

focos principais. Um deles trata-se da investigação sobre os músicos, sua formação, 

seus métodos de prática de instrumento, seus recursos e aprendizado assim como as 

considerações do problema do profissionalismo e as formas de remuneração. O outro 

trata da própria performance, dos usos em relação a outros aspectos da sociedade, e 

enquanto comportamento relacionado inclusive a outros comportamentos. E um 

terceiro busca compreender como se dá a relação entre os agentes e a paisagem e a 

utilização dos equipamentos urbanos. 

Embora não seja possível fazer uma equalização entre materiais fonográficos 

advindos das gravações feitas em campo e os CDs, já que ambos são provenientes de 

circunstâncias totalmente diferentes, é possível fazer uma aproximação metodológica. 

Para descobrir de que forma esses autores ajudam a entender os problemas observados 

em campo, o trabalho focaliza uma espécie de comparação entre esses materiais.  

Apenas analisar o corpus sonoro de gravações de CDs já existentes no 

mercado não seria o mais indicado na medida em que são produzidos com um 

excessivo cuidado que muitas vezes não são observados nas apresentações ao vivo. 

Por isso a abordagem metodológica enfocará um estudo comparativo entre as 

performances ao vivo e os discos produzidos em estúdio. As performances serão 

utilizadas para contrapor o modelo das produções de CDs ao que é realmente 

apresentado no palco. Além disso, poderemos proceder à inserção de grupos que 

apesar de não terem seu trabalho gravado em CD e presente nas prateleiras das lojas 

de discos, têm uma atuação no cenário da música ao vivo. 

Através da etnografia das performances e da análise comparativa do corpus 

sonoro podemos perceber diferenças (e semelhanças) interessantes para pensar a 

relação da performance musical com seus “produtos”, ou seja, os desdobramentos e 

outros eventos que envolvem a performance (como ensaios, CDs, workshops, 

lançamentos, vídeo-aula, etc). O enfoque da pesquisa é a música ao vivo, abordando 

tanto o grupo social dos músicos (que atuam em São Paulo), quanto uma amostragem 

do público que freqüenta esses espetáculos. Alguns bairros da cidade de São Paulo 

foram escolhidos, pois neles se encontra maior concentração de postos de trabalho 

como teatros, boates, bares, restaurantes, e também porque ao longo das entrevistas os 

lugares mais citados encontram-se nesses bairros ou em suas imediações (ver Capítulo 

IV). 
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Dentro dessa moldura, os músicos serão privilegiados na investigação pois são 

eles os detentores do conhecimento e do reconhecimento do funcionamento da 

performance e são eles também quem operam as principais formas de transmissão do 

conhecimento, em outras palavras, eles são os principais agentes da performance, logo 

seu ponto de vista é privilegiado neste campo de produção cultural. Embora existam 

muitos outros agentes que compõem o cenário aqui descrito, não podemos deixar de 

lado o outro pólo deste evento comunicacional, os agentes receptores: o público. É o 

público que conforma o significado enquanto algo compreendido no qual se constitui 

a experiência e a memória. 

A estratégia escolhida para coletar dados envolve principalmente a etnografia 

das performances musicais e a aplicação de entrevistas, aos músicos e ao público, 

entre outras. Essas entrevistas têm o objetivo de colher informações sobre o ethos do 

grupo e sobre a inserção da música instrumental no contexto mais amplo, a partir das 

próprias representações elaboradas pelos entrevistados. E a etnografia das 

performances tem como objetivo, de um lado, a descrição do acontecimento enquanto 

processo no qual se constituem os elementos significativos expressos pelos músicos, e 

de outro, fornecer material para parâmetro comparativo entre o que é apresentado no 

palco e outras formas de produções. Esta abordagem etnográfica busca um 

distanciamento, um olhar que desvele práticas aparentemente invisíveis ao observador 

“acostumado” e que torne possível a obtenção de um panorama da dinâmica e dos 

padrões da prática musical. 

Com um olhar atento às diversidades das práticas musicais e às variações nas 

formas de utilização da música instrumental, a investigação foi dividida em duas 

frentes: de um lado, as relações entre os músicos (as disposições profissionais e 

técnicas que possibilitam a atividade musical que envolve músicos e outros agentes), 

e de outro o processo de construção e transmissão de experiências e significados que 

se dá através das performances.  

Foram utilizados quatro canais para abordar a música instrumental em São 

Paulo. Cada um desses canais é um meio de acessar informações sobre os músicos, 

suas agendas, suas apresentações e seus discos. Para acessar essas informações, cada 

um desses canais se multiplicam em diversas outras atividades. Na pesquisa de campo 

foram utilizadas duas estratégias que organizam e agrupam os quatro canais tomados 

como chaves de acesso à MPIB. Por um lado o trabalho de campo, separado em (1) 

etnografia das apresentações e (2) entrevistas com músicos e ouvintes, por outro, a 
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coleta de dados envolvendo (3) materiais áudios-visuais e (4) pesquisa bibliográfica, 

nas mídias impressa, televisiva e Internet.  

 

5.5.1 Etnografia das Performances 

A etnografia das performances musicais tem como objetivo descrever a 

maneira que as pessoas fazem música instrumental ao vivo. Para isso é preciso estar 

atento tanto aos elementos significativos expressos pelos músicos quanto à percepção 

e comportamento do público que recepciona a performance. “A etnografia da música 

é o escrever sobre as maneiras que as pessoas fazem música. Ela deve estar ligada à 

transcrição analítica dos eventos, mais do que simplesmente à transcrição dos sons. 

Geralmente inclui tanto descrições detalhadas quanto declarações gerais sobre a 

música, baseadas em uma experiência pessoal ou em um trabalho de campo” (Seeger, 

[1992] 2004: 7).  

Como os autores da etnomusicologia (Blacking 1995; Seeger 1992) 

consideram apenas o ser humano no momento em que está fazendo música e não os 

outros produtos musicais (produção fonográfica, workshop, vídeo-aula, aula, ensaio, 

entre outros) como constituintes de um “fazer musical” mais amplo e que abarqua 

também essas outras dimensões da prática musical, é preciso reconsiderar esta posição 

em relação à etnografia da música (cf. Schouten e Cirino, 2004). Através da captação 

e acompanhamento das performances e da elaboração do caderno de campo pode-se 

iniciar a constituição de uma etnografia da música descrevendo o acontecimento 

enquanto processo, e fornecendo material tanto para a análise dos elementos 

constitutivos do material musical quanto para a comparação entre o que é apresentado 

no palco e outras formas de produções assim como sua recepção e consumo. 

O gravador foi utilizado como o próprio caderno de campo. As gravações de 

campo foram realizadas com equipamento digital (MiniDisc [MD]) no próprio 

contexto em que as performances foram apresentadas para os ouvintes, ou seja, nos 

próprios bares, restaurantes, teatros etc. A gravação tem o objetivo de captar tanto o 

som apresentado pelos músicos quanto a interação entre estes e a platéia, assim como 

as reações desta aos estímulos transmitidos pelos músicos. A performance foi captada 

não através da mesa de som, mas diretamente do som ambiente, ou seja, o registro 

enfoca não somente a música em seu aspecto acústico mas também sua atuação e seus 

resultados (vide anexo 10). 
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O trabalho de campo realizado diz respeito tanto à etnografia de performances 

quanto às entrevistas. Na etnografia, que a princípio estaria recortada para certos 

bairros específicos de São Paulo, alguns ajustes metodológicos foram necessários para 

poder dar conta não só da simultaneidade mas também da enorme oferta de eventos de 

música instrumental. Esses ajustes foram principalmente a escolha de alguns locais e 

eventos específicos de música instrumental que acontecem com certa regularidade: 

• Estabelecimentos Comerciais: “Blen Blen”: com programação variada, mas 

com as segundas-feiras reservadas para grupos instrumentais como a “Big 

Band SoundScape” ou “Zérró Project” e “Comboio”; “Dinorah”: com 

programação variada, etnografia realizada durante o projeto “Gravadoras 

Independentes”; 

• Institutos: como o “SESC” (unidades Pompéia, Vila Mariana, Consolação), o 

“Instituto Cultural Itaú”; “Centro Cultural Banco do Brasil”, principalmente 

as apresentações de projetos específicos de música instrumental; 

• Outros Eventos: apresentações específicas, ensaios, workshops e outros 

projetos de música instrumental e eventos promovidos pelo poder público. 

 Uma vez realizados os registros foram feitas fichas catalográficas com todas 

as informações técnicas da gravação, da constituição do conjunto musical, 

instrumentos, descrição do local e outras informações relevantes relativas à 

performance. As fichas são muito importantes para a organização e comparação das 

gravações. Muito do que posteriormente foi aferido em análise comparativa se deu 

devido às informações contidas nas fichas.  

 

5.5.2 Entrevistas com Músicos e Ouvintes 

 Juntamente com as etnografias das apresentações, as entrevistas realizadas 

com músicos, ouvintes e outras pessoas relacionadas ao meio musical foram 

importantes fontes de dados. As entrevistas foram conduzidas como conversas 

dirigidas através de um roteiro de assuntos sem uma seqüência pré-estabelecida (vide 

anexo 5). O início era conduzido através de perguntas mais básicas sendo seguida 

pelos assuntos que o próprio entrevistado se dispunha a falar de acordo com suas 

especificidades e interesses. 

Cada roteiro foi construído de acordo com a categoria de entrevistado e com o 

próprio entrevistado. No caso dos músicos, os temas básicos da conversa foram 
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organizados em cinco chaves: o início da relação do entrevistado com a música; 

dedicação ao estudo e ao instrumento; música instrumental na produção fonográfica 

independente; música instrumental brasileira; e questões relacionadas a execução e 

performance. Cada uma destas chaves gerava um feixe de questões que se adaptavam 

de acordo com cada entrevistado. 

No caso dos ouvintes foram utilizados roteiros mais abertos de acordo com o 

tipo de ouvinte. As questões foram pensadas a partir de conversas prévias que 

possibilitavam sondar experiências pessoais e destilar de antemão alguns temas 

preferenciais. Em alguns casos foram utilizadas estratégias para incentivar a memória 

e a narração, como fotografias, vídeos, reportagens e fonogramas. Estas estratégias 

foram fundamentais para o desenvolvimento e direcionamento da conversa, assim 

como para a melhor descrição de detalhes. 

Foram realizadas 22 entrevistas com músicos: Lauro Lelis (bateria), Antonio 

Arruda (arranjos, saxofones), Hamilton de Holanda (bandolim), Dário Arruda 

(flautas, saxofones), Cristina Bernardo Mendonça (arranjos, piano), Carlos Poyares 

(flautas), Benjamim Taubkin (piano, teclados), Mozart Mello (violão, guitarra), Celso 

Pixinga (contra-baixo elétrico, guitarra), Celso Marques (flautas, saxofones), 

Carlinhos Antunes (violão, kora), Chico Saraiva, (violão) Zérró Santos (contra-baixo), 

Sergio Rossoni (guitarra), Airto Moreira (bateria, percussão, voz), Valquíria 

(percussão), Cuca Teixeira (bateria), Sergio Cardoso (multi-instrumentista), Nelson 

Ayres (arranjos, piano), Beto Sporleder (flautas, saxofones), Fernando Correa (violão, 

guitarra), Magno Pereira (arranjos, trompete). 

Foram coletadas também entrevistas em outras fontes como jornais, revistas e 

websites. As principais entrevistas coletadas foram: Jorginho do Pandeiro, Carlos 

Malta, Fernando Faro, Eduardo Gudin, Maurício Pereira, Benjamim Taubkin, Duda 

Neves, Hermeto Pascoal, totalizando 30 entrevistas. 

As entrevistas têm o objetivo de colher informações sobre o ethos do grupo e 

sobre a inserção da MPIB no contexto mais amplo, a partir das próprias 

representações elaboradas pelos entrevistados. Nas entrevistas é possível aprofundar 

assuntos apenas mencionados em outras circunstâncias (como falas em apresentações, 

conversas, outras entrevistas e encarte do CD), trazendo dessa forma as concepções 

estéticas do músico e do ouvinte. 
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5.5.3 Materiais Fonográficos de Acervos 

Dado a especificidade do tema e a escassez de bibliografia optamos por fazer 

uma coleta de dados também em outras fontes. Nesse sentido foi realizada uma 

investigação nos acervos do Centro Cultural Banco do Brasil, Museu da Imagem e do 

Som, Centro Cultural São Paulo, Instituto Cultural Itaú e Serviço Social do Comércio. 

Esses materiais são basicamente apresentações registradas em VHS, artigos de jornais 

e revistas, fitas cassete e partituras relacionadas ao material registrado ao vivo. 

 

5.5.4 Pesquisa Bibliográfica, Fonográfica e em Mídias 

Como última estratégia de coleta de dados realizamos pesquisas bibliográficas, 

fonográficas e em mídias impressas e televisivas. As mídias impressas foram: jornais 

(Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e Valor), revistas (Áudio, Música e 

Tecnologia, Backstage, Guitar Player, SESC-São Paulo e a revista da Secretaria da 

Cultura do Governo do Estado, chamada Revista Cultural); mídias televisivas (TV 

Cultura, STV, TV Câmara e TV Senado); e Internet (vários endereços).  

Com relação à mídia impressa realizei uma coleta sistemática dos dois principais 

jornais de São Paulo além de uma coleta não sistemática em outras fontes. Esta coleta 

surgiu devido à grande quantidade de informações relevantes que são publicadas 

nessas mídias. As matérias foram selecionadas segundo as seguintes chaves: música 

brasileira instrumental (entrevistas, artigos e colunas); produção fonográfica e 

políticas culturais na área de música; música popular em geral; e música erudita. A 

organização das matérias por áreas de interesse possibilita não só o cruzamento de 

dados de mídias diferentes como também a comparação quantitativa entre os tipos de 

matérias, tipos de cobertura e importância dada a certos temas (ver anexo 9). 

A mídia televisiva também foi utilizada para coleta de dados. Foi possível 

acompanhar as produções justamente porque existem poucos canais e programas que 

apresentam música instrumental. Os principais programas são: “Música e Cia” e 

“Ensaio” (TV Cultura); “Instrumental Sesc Brasil” (STV – Sesc/Senac). Outros 

também foram acompanhados porém de maneira não sistemática. Além da televisão, 

houve um acompanhamento de estações de rádio como a Cultura Am e Fm, em 

programas variados, notadamente os programas de Marta Fonterrada e Júlio 

Medaglia. 

A respeito do levantamento bibliográfico, foi realizada uma pesquisa nas 

principais bibliotecas da USP (FFLCH, ECA, MP e IEB) com o intuito de rastrear 
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obras sobre a MPIB e performance musical. A biblioteca da ECA (Escola de 

Comunicações e Artes) se mostrou aquém das expectativas pois pouca coisa foi 

encontrada. O material mais rico foram partituras, periódicos acadêmicos e obras de 

referência em música. Na biblioteca da FFLCH (Faculdade de Filosofia Letras e 

Ciências Humanas) pude encontrar mais artigos de periódicos como o caso da 

Ethnomusicology, um periódico norte americano da “Society for Ethnomusicology” 

cuja coleção encontra-se quase completa. Nesse caso fiz um busca sistemática desde o 

primeiro número que se encontra na biblioteca até os lançamentos atuais procurando 

artigos que dizem respeito ou à música brasileira ou à abordagem teórica da 

performance musical. No caso do IEB (Instituto de Estudos Brasileiros) e o MP 

(Museu Paulista) como são bibliotecas bastante amplas, não puderam ser exauridas.  

Foram realizadas também outras estratégias de coleta de dados como por 

exemplo a “caminhada” e a “webgrafia”. A caminhada foi uma estratégia importante 

para levantar a distribuição espacial dos estabelecimentos onde acontecem 

apresentações musicais no âmbito de bairros. Num segundo momento foram filtrados 

aqueles estabelecimentos que não tocam música instrumental e em seguida 

organizados em listas de endereços. Esta estratégia, utilizada unicamente nos bairros 

Vila Madalena e Pinheiros (devido à alta concentração de estabelecimentos que 

oferecem música ao vivo), se mostrou muito interessante para observar onde, quando 

e qual a densidade de lugares que apresentam música instrumental nestes bairros. 

A “webgrafia” foi outra estratégia muito importante pois ela possibilita acesso 

a informações de várias fontes diferentes como casas noturnas, organizações não 

governamentais, gravadoras, produtoras, associações e músicos, além dos sítios de 

secretarias federais, estaduais e municipais. A “webgrafia” é uma estratégia bastante 

nova e polêmica no âmbito da antropologia. Se por um lado existem muitas 

informações cujas fontes são discutíveis e cujo teor de veracidade muitas vezes 

deixam a desejar, por outro lado é uma ótima vitrine não só para os músicos, mas para 

todos que pertencem ao meio. O maior problema é: como saber se o website 

consultado é confiável? Para resolver esta questão me restringi aos endereços oficiais 

de músicos, instituições, estabelecimentos comerciais e outros que eram indicados 

pelos próprios interlocutores como endereços confiáveis. 
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5.6 Banco de Dados Geográfico Multimeios: espacialização da MPIB 

Já que o estudo extensivo seria impossível devido às proporções da cidade de 

São Paulo, procurou-se uma abordagem metodológica baseada em um estudo 

intensivo da cidade, notadamente alguns bairros, e alguns equipamentos urbanos e 

instituições que privilegiam projetos que envolvem a MPIB.  

A preocupação em acolher a prática musical no espaço, georeferenciando seus 

locais de ocorrência e medindo estatisticamente suas intensidades provém da 

peculiaridade de diversas práticas culturais em contexto urbano nas quais a utilização 

do espaço, de um lado é realizada de forma não-aleatória e de outro, não apresentam 

contigüidade espacial. Os locais onde se pode ouvir música instrumental estão 

distribuídos pela cidade em diversos bairros. Podemos entender alguns dos padrões e 

ordenamentos no uso dos equipamentos urbanos a partir do conceito de “circuito” 

como “uma categoria que designa um uso do espaço e de equipamentos urbanos, 

possibilitando, por conseguinte, o exercício da sociabilidade (encontros, 

comunicação, manejo de códigos), porém de forma mais independente em relação ao 

espaço (…)” (Magnani, 1999: 68). 

Para a organização de todas essas informações foi realizada a sistematização 

de todos os dados através da construção de um Banco de Dados Multimeios (BDM), 

compatibilizando inter-relações entre dados de naturezas diversas provenientes de 

fontes diferentes. A organização de um BDM deste porte permite concatenar 

informações como dados numéricos, entrevistas e músicas gravadas em campo além 

de fotos, vídeos e textos, bem como gerar hiperlinks com páginas na Internet e 

arquivos de diversas extensões existentes fora do Banco de Dados. Além das 

possibilidades acima, o Software Access permite a realização de análises quantitativas 

sobre os dados do Banco gerando relatórios, formulários e gráficos diretamente no 

Access ou mesmo no Excel.  

Banco de Dados é, por definição, um arquivo especial de dados organizados 

na forma de Tabelas que possuem relacionamentos entre si. Desta forma o que 

diferencia um Banco de Dados de um Arquivo de Dados Seqüenciais Comum é a 

possibilidade de acesso aos mesmos por diversos caminhos, otimizando consultas, 

promovendo a atualização de dados sem riscos de gerar inconsistências e evitando a 

repetição de dados em campos específicos das Tabelas. Seu principal objetivo é 

proporcionar um ambiente tanto conveniente quanto eficiente para a recuperação e 
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armazenamento das informações (Silberschatz & Korth & Sudarshan, 1999: 724 – 

726). 

O projeto do Banco de Dados Multimeios foi constituído por três fases: 1) 

definição dos Campos, ou seja, dos dados a serem coletados e armazenados nas 

Tabelas; 2) agrupamento e refinamento dos Campos da Tabela determinando o tipo de 

dado a ser armazenado (número, texto, som, vídeo, imagem, hiperlinks, etc.); e 3) 

definição dos relacionamentos entre os campos presentes nas Tabelas do Banco. 

O BDM tem sido utilizado principalmente quando é grande o número de 

objetos multimeios a serem armazenados. Neste caso, características como 

atualizações transacionais, facilidades de consulta e de indexação de dados tornam-se 

relevantes. O armazenamento de objetos multimeios fora do Banco torna mais difícil 

o acesso a funcionalidades comuns aos Bancos de Dados e também podem gerar 

inconsistências, sendo então preferível que os dados sejam armazenados no próprio 

Banco de Dados. 
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CAPÍTULO VI 

Experiências Musicais e Identidade Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Música e seus Personagens 

O presente capítulo aborda alguns desdobramentos das análises das 

sonoridades anunciadas no Capítulo II e III, e está dividido em dois movimentos: o 

primeiro diz respeito às relações entre os músicos indo da noção de pessoa à de 

personagem sonoro e o segundo se refere ao processo de construção de identidades e 

transmissão de experiências que acontece através das performances. Nos capítulos 

citados nosso interesse foi compreender de que maneira se constitui o “material 

musical” (Adorno, [1959] 1983) enquanto conteúdos musicais, e de que forma se 

constitui um gênero cuja identidade está atrelada à inserção de elementos de diversas 

culturas musicais. Tais características conformam um repertório com baixa densidade 

(Nettl, 1983), mas com alta dinâmica de mudança, o que faz da MPIB um objeto 

interessante para pensarmos os limites de um gênero musical.  

Neste capítulo propomos, portanto, um desdobramento das análises realizadas 

e da própria atuação dos músicos como aspectos interessantes para pensar a 

performance e o gênero musical, no intuito de desenvolver uma maneira de lidar com 

a relação entre os instrumentos, os sons e aquele que os executa.  
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Há algum tempo se discute a música na antropologia e o problema 

metodológico da construção do objeto musical enquanto um objeto empírico 

(Schaeffner & Coeuroy, 1926; Jones, 1997). Alguns dos conceitos utilizados para 

caracterizar o jazz (Hobsbawm, 1990; Jamim & Williams, 2001) servem 

perfeitamente à música popular instrumental brasileira. Isso se dá menos pelo fato 

deste gênero ter influência jazzística presente em vários momentos históricos – no 

choro, nas orquestrações das bandas de baile e gafieiras, nos trios instrumentais da 

bossa nova e no samba jazz contemporâneo (Ikeda, 1984; Campos, 1968; Castro, 

1990) – do que pelas características intrínsecas às músicas instrumentais, como o 

anacronismo, a permanente invenção da tradição, a transitoriedade, o forte caráter de 

execução e de jogo, para citar apenas algumas. 

André Schaeffner ([1926] 1988; [1936] 1994) foi um dos primeiros a 

introduzir questões antropológicas nas discussões sobre o jazz. Ao falar a 

africanização das músicas européias ele descreve os músicos jazzistas como 

“personagens sonoros”, ou seja, sujeitos que “conversam” e “dançam” com seus 

instrumentos. Trata-se da análise desses personagens e seus papéis na MPIB que 

pretendo desenvolver neste capítulo.  

A música tem a característica de uma “arte performativa”, como um jogo que 

incorpora e executa na improvisação, composição e interpretação, um certo risco 

técnico. Nas análises anteriormente apresentadas fica evidente que na MPIB as 

antíteses (particular e universal, popular e erudito, produção e consumo, oral e escrito) 

se mostram insuficientes. Nesse sentido, a música aciona a análise antropológica na 

medida em que articula conceitos como cultura, difusão, mestiçagem e sincretismo. A 

música põe em ação certas formas particulares de conhecimento que não são 

enunciadas, nem explicitadas, mas que condicionam o resultado do conjunto.  

A partir dos trabalhos de André Schaeffner (Idem), LeRoi Jones (1997) e 

Jamim & Williams (2001), constatamos em última instância, uma análise bastante 

ligada à execução musical e cujo foco se dilui ao tratar do caráter semântico dessa 

execução, ou por outras palavras, ao tratar do ato de tocar como ato simbólico. 

Portanto nos parece necessário levar a investigação sobre os constituintes formais da 

música (sua lógica interna) à análise da prática simbólica, passando pelas discussões 

sobre a música tecnicamente produzida e reproduzida.  

Nesse sentido procuramos ampliar a abordagem para alcançar também os 

fazeres, os lugares, os seres humanos e as circunstâncias de tais produções. Esse 
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caráter antropológico das músicas instrumentais manifesta-se também ao notarmos 

que tanto o jazz quanto a MPIB fracionam os códigos e valores do “establishment”, 

criam um objeto estético complexo e rico, ao mesmo tempo em que criam uma 

maneira de quebrar metodologicamente com uma certa monotonia das aparências. 

Para entender de que maneira esses personagens sonoros “conversam” com 

seus instrumentos é preciso discutir como, via antropologia, a noção de personagem 

chega até nós. É no texto de Marcel Mauss Uma categoria do espírito humano: a 

noção de pessoa, a de ‘eu’ ([1938] 2003) que encontramos a primeira pista da 

investigação antropológica acerca da noção de “pessoa”, “persona” e de 

“personagem”. Mauss ensina de que forma a noção de pessoa adquiriu corpo em 

diversas sociedades, passando da máscara, à personagem, ao nome, à consciência 

moral e finalmente chegando à noção de pessoa como uma forma fundamental do 

pensamento. Nesse trajeto, nos interessam tanto o modelo de análise utilizado pelo 

autor, quanto suas descrições a respeito das maneiras que se encaram, em sociedades 

diversas, a idéias de máscara, personagem, sua atuação e suas representações. 

 

6.2 Da Noção de Pessoa ao Personagem Sonoro 

 A partir das representações verbais dos músicos encontramos a presença, na 

música realizada em conjunto (e principalmente ao vivo), da noção de unidade e 

totalidade. Tais noções são colocadas em ação a partir dos papéis executados por cada 

músico no decorrer da performance. A atuação realizada no palco narra uma história 

imaginada e uma história que produz reflexos sobre a realidade. Pode-se dizer que 

também os músicos sobem ao palco para narrar determinadas histórias articuladas em 

dramas com diversos sujeitos.  

As descrições de Mauss sobre o potlach (e as dos etnógrafos consultados por 

ele) em seu Ensaio sobre a Dádiva ([1923-24] 2003) consideram expressões 

performáticas como as danças, iniciações, êxtases e possessões. Em seu trabalho de 

1938 Mauss se refere à maneira como os homens representam e representam a si 

próprios – afinal é da noção de “eu” que está falando. 

 O “(...) uso das máscaras com portinholas, duplas e mesmo triplas, que se 

abrem para revelar os dois ou três seres (totens supostos) que o portador da máscara 

personifica” (Idem: 378) no norte do Alaska, pode ser associado, de um lado à 

multiplicidade revelada, pois desempenham papéis diversos dependendo do contexto 
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em que se encontram e, de outro lado à versatilidade, pois o indivíduo deve saber 

desempenhar tais personagens diferenciados.  

Em um outro exemplo, Mauss descreve máscaras não permanentes em que “o 

homem fabrica-se uma personalidade sobreposta, verdadeira no caso do ritual, 

fingida no caso do jogo” (Idem: 381). Tanto no caso do Alaska quanto da Austrália, 

as noções de multivocalidade e versatilidade evidenciam sobreposições através do 

fingimento.  

 Nos interessa salientar que sociedades diversas atribuem importâncias e 

significados diferentes à noção de pessoa e ao papel desempenhado pelo indivíduo ao 

longo de sua vida. Na relação que pretendemos estabelecer entre a noção arcaica de 

pessoa e o personagem sonoro, Mauss nos fornece ainda mais uma pista: “um imenso 

conjunto de sociedades chegou à noção de personagem, de papel cumprido pelo 

indivíduo em dramas sagrados, assim como ele desempenha um papel na vida 

familiar. A função criou a fórmula, e isso desde sociedades muito primitivas até as 

nossas” (Idem: 381-382). Para Mauss, a noção de persona latina (máscara, máscara 

trágica, máscara ritual e máscara de ancestral) se tornou a nossa própria. É essa noção 

que, aplicada à música popular instrumental brasileira, fornece uma forma de pensar a 

relação entre os papéis desempenhados pelos músicos na performance musical. 

É a partir da etimologia da palavra “pessoa” que Mauss nos leva a pensar na 

retomada de um certo sentido já esquecido pelas épocas. O sentido que o autor chama 

atenção diz respeito às referências sonoras do termo: “Tudo indica que o sentido 

original da palavra fosse exclusivamente ‘máscara’. Naturalmente, a explicação dos 

etimologistas latinos – persona vindo de per sonare, a máscara pela (per) qual ressoa 

a voz (do ator) – foi inventada logo em seguida. (Embora se distinga entre persona e 

persona muta, o personagem mudo do drama e da pantomima)” (Grifo meu. Idem: 

385). O modelo indicado por Mauss tem ainda mais sentido, pois mesmo com a noção 

atual de “pessoa” como um fato fundamental do direito, podemos contrapor modelos 

de entendimento dessa noção, surgidos em épocas e lugares diferentes e assim 

retomar o sentido arcaico do termo (“máscara”) e latino (“mascara pela qual ressoa a 

voz do ator”). 

É a trajetória dos significados que interessa a Mauss: “(...) foram eles [os 

latinos] que deram o sentido primitivo que veio a ser o nosso. Eis aqui o processo” 

(Idem: 386). O autor está se referindo à noção específica de sociedade onde cada um 
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dos fatores se relaciona em um processo onde a totalidade se constitui a partir das 

múltiplas camadas de significados que vão sendo sobrepostas através dos tempos. 

A partir dos romanos com a fundamentação da noção de pessoa como um fato 

fundamental do direito, o caráter jurídico da pessoa se constitui. A noção de persona, 

por sua vez, havia se tornado sinônimo da verdadeira natureza do indivíduo moderno. 

No entanto, Mauss indica que para os Gregos a palavra “pessoa” tinha o mesmo 

sentido que persona e máscara, mas também de personagem que cada um é e quer ser. 

No entender do autor, é esse sentido que leva a noção de personagem a manter seu 

sentido desvinculado do sentido de “pessoa” como um fato fundamental do direito. 

“Tudo depende do contexto. Estende-se a palavra BD`*TB@< [pessoa] ao indivíduo 

em sua natureza nua, arrancada toda máscara, conservando-se, em contraposição, o 

sentido do artifício: o sentido do que é a intimidade dessa pessoa e o sentido do que é 

personagem” (Idem: 390). Podemos dizer que o sentido do artifício é conservado a 

partir do momento em que a noção de pessoa se separa da idéia de máscara. Esse 

sentido artificial é dado no momento e no contexto de sua utilização. Isso ocorre, pois 

novos sentidos são constituídos continuamente no momento em que, ao dar uma 

forma objetivada, são criados certos sentidos ao mesmo tempo em que outros são 

excluídos. Tal processo possui um caráter extraordinário na medida em que se 

desvincula do sentido dado no e pelo cotidiano. 

A construção do sentido artificial, esse “faz de conta”, esse estado 

“subjuntivo” (Turner, 1986; Schechner, 1985, 1988) é entendido como condição 

necessária não só para a utilização de máscaras, mas principalmente para a própria 

constituição da noção de pessoa separada da utilização de máscaras. 

Nesse âmbito, Victor Turner é essencial para ampliarmos a discussão a 

respeito da noção de pessoa e personagem, no entanto por um viés diferente. Ao 

retomar o estudo de Van Gennep “Rites de Passage” (1908) Turner fala da fase 

liminal – a segunda das três fases que compõem o ritual (separação, transição e 

incorporação) – para afirmar que no momento de sua passagem é comum o indivíduo 

sofrer diversas prescrições como a ausência de roupas e nomes. Tais características 

incluem eventos lúdicos, subversivos e perigosos. Por outro lado, através de um 

processo de construção de sentidos artificiais, os iniciados são freqüentemente 

associados a figuras intocáveis como deuses, fantasmas ou ancestrais (Turner,  1982: 

27). 
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O que possibilita a associação entre as noções de Mauss e Turner é o fato de 

ambos estarem tratando de fenômenos que utilizam a multivocalidade, a versatilidade 

e o sentido do artifício. Tais características só podem fazer sentido ao serem 

empregadas em um contexto “subjuntivo” que produz noções distintas de 

personalidades que são protagonizadas por sujeitos reais. 

Uma vez que entendemos a constituição da noção de pessoa a partir do sentido 

artificial alijado da utilização das máscaras podemos introduzir também a discussão 

de Walter Benjamin sobre narração e experiência. Ao nosso ver esta passagem é 

necessária porque o sentido artificial e a multivocalidade dos símbolos são 

interdependentes tanto em relação à narração quanto à experiência uma vez que é 

através da utilização dos símbolos e seus significados que as pessoas atribuem sentido 

às coisas. O sentido, por sua vez, só pode ser consensual ao ser veiculado através da 

narração de histórias articuladas em dramas que constituem e transmitem as 

experiências coletivas.  

Ao falar da perda da capacidade de narrar e intercambiar experiências, 

Benjamin (1936) define a experiência a partir de sua cisão em dois conceitos: 

experiência e vivência. O primeiro termo (“experiência” erfahrung) tem o caráter de 

ser o conhecimento obtido através de algo que se acumula, que se prolonga e que se 

desdobra através de gerações. Embasada na organização pré-capitalista do trabalho e 

com uma dimensão prática na transmissão de uma sabedoria, o sujeito teria critérios 

para sedimentar as coisas com o tempo, na medida em que compartilha tais 

experiências com a coletividade. Para Benjamin a experiência é sempre matéria do 

coletivo. Em contraposição a ela Benjamin utiliza o conceito de “vivência” (erlebnis) 

como a experiência vivida e assistida pela consciência no decorrer do tempo 

cronológico, homogêneo e abstrato. Este é o tempo que caracteriza o modo de 

produção capitalista. 

Pensar a atuação dos personagens sonoros deste ponto de vista nos ajuda a 

entender a performance musical como um momento da expressão de esquemas 

culturais, porém esquemas que foram constituídos anteriormente e que continuam a se 

constituir no próprio curso da performance. 

Segundo Victor Turner os esquemas culturais, principalmente aqueles 

relacionados com a brincadeira, o lazer, os jogos, foram relegados para a 

contraposição complementar ao mundo do “trabalho” na sociedade pós-industrial. 

Nesse sentido, vale levantar algumas indagações: qual seria o âmbito das 
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performances musicais? Estaríamos falando de trabalho ou lazer? Estaríamos falando 

do tempo cronológico, homogêneo e abstrato ou do tempo da transmissão dos 

conhecimentos através das gerações? Estaríamos falando de vivência ou de 

experiência? Vejamos onde tais indagações nos orientam a partir das discussões de 

Benjamin, Mauss e Turner.  

Nas sociedades ditas “tribais” o aspecto lúdico está intimamente ligado com o 

mundo do trabalho e da coletividade. Porém a brincadeira, além de integrar tais 

sociedades através de ações performáticas e objetos simbólicos manipulados, ela 

também reprime e exerce uma sanção social através da crítica. Em contraposição ao 

fenômeno “liminal” identificado nas sociedades de pequena escala, para Turner 

(1982) as inovações técnicas surgidas nas sociedades complexas pós-industriais 

configuram o que chamou de produtos “liminóides”.  

O liminóide é um fenômeno semelhante ao liminar, porém sem ser idêntico a 

ele, possui a característica de ser independente e crítico em relação à sociedade que o 

produz. No entender de Turner as ações liminóides também possuem o caráter de 

trabalho, porém realizadas num “tempo livre”. Nos fenômenos liminóides encontram-

se as produções independentes, extraordinárias e críticas em relação à própria 

sociedade que as produz. Turner identifica tais fenômenos nas sociedades pós-

industriais com as “atividades criativas” (Turner, 1982: 32-33) que se desenvolvem 

em cenários abertos a todos os tipos de pensamentos, comportamentos cognitivos 

experimentais e formas de ação simbólicas.  

Tais considerações nos permitem entender a produção da MPIB como um 

fenômeno liminóide, ou seja, uma atividade criativa, um momento extraordinário que 

reflete e critica a sociedade brasileira a partir de seus próprios elementos constituintes. 

A MPIB, enquanto um campo definido de trabalho, está ainda muito relacionada com 

o entretenimento e o lazer, porém um tipo de lazer potencialmente capaz de criticar ou 

contrapor os valores dominantes do mundo do trabalho e da estrutura social (Idem: 

37). 

É importante salientar que, nessa crítica aos valores dominantes da estrutura 

social, a MPIB se articula como um “drama estético musical” que é  coordenado pelas 

regras pré-determinadas pelo autor / intérprete ao longo das construções elaboradas 

nos ensaios. O sujeito desta ação que se realiza no próprio curso da performance 

(Nettl, 1974; Nettl & Russell, 1998) é o personagem sonoro que “encena” 

determinada música.  
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A identificação entre o músico e o personagem que interpreta pode ser 

encontrada nas referências nominais utilizadas no âmbito da música. Do mesmo modo 

que se nomeiam lugares e objetos específicos também são nomeados instrumentos, 

equipamentos, efeitos, ritmos e paisagens sonoras. É comum ouvirmos músicos 

falando de si próprios e dos instrumentos na terceira pessoa do singular, se referirem 

aos seus instrumentos com nomes próprios, da mesma forma é comum vermos certos 

ritmos determinando sobremaneira a forma de atuação de cada personagem sonoro 

dentro de um contexto musical específico. 

Da mesma forma que Dawsey relaciona o hasteamento de três bandeiras (a 

brasileira, a confederada e a americana) com imagens dialéticas carregadas de tensão, 

também a MPIB atua como um caleidoscópio, um mosaico brasileiro inacabado 

(Dawsey, 2005: 242) que articula elementos diferenciados em um mesmo objeto.  

A produção da MPIB encaixa-se no quadro dos gêneros de entretenimento do 

mundo contemporâneo. No entanto, pode-se dizer que a MPIB transmite certas 

experiências por articular aspectos não resolvidos da identidade nacional e assim 

produzir algo às “margens das margens” (Dawsey, 2003). O personagem sonoro se 

coloca em estado de risco ao provocar a audiência. Como reflexos de ações e 

sentimentos, surgem imagens [sons] do passado que afloram no presente. O momento 

da performance é a expressão de um significado que surge em um processo onde a 

própria constituição cultural das pessoas é colocada em estado de risco.  

No quinto ponto de contato entre o pensamento da Antropologia e do Teatro, 

Richard Schechner (1985) explora a transmissão dos conhecimentos que ocorre com a 

performance. A MPIB é uma forma de transmitir certos conhecimentos através de 

choques produzidos pela audição de elementos musicais nunca antes (ou raramente) 

colocados em relação. O personagem sonoro é o sujeito que articula tais elementos 

realizando efeitos de interrupção. Tais efeitos produzem os choques, as surpresas, os 

estranhamentos, os distanciamentos e as improvisações não previstas que 

proporcionam a transmissão de conhecimentos e a produção de uma “experiência 

musical”. 

O personagem sonoro atua como um veículo da música, um lugar onde a 

música se expressa. Nesse sentido, o personagem sonoro é a união do indivíduo com 

seu instrumento no momento mesmo da performance. Tomado dessa forma, o 

personagem sonoro se distingue da “personalidade” sonora (Capitulo I) uma vez que 

não se trata do indivíduo em si, mas da atuação do indivíduo em unidade com seu 
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instrumento no momento em que articula os elementos musicais que pertencem à 

música que está executando. As diferenças entre a noção de pessoa (como uma forma 

fundamental do pensamento) e de personagem são as bases das diferenças entre as 

noções de personalidade e personagem sonoro utilizadas neste trabalho. 

Mesmo em um mundo dominado pelo tempo homogêneo e abstrato que 

caracteriza o modo de produção capitalista, Benjamin ([1936] 1996) viu em Leskov a 

produção de uma literatura que ainda seria capaz de transmitir experiências. De 

maneira semelhante, a MPIB pode ser entendida como uma produção capaz de 

transmitir certas experiências e se colocar às margens do mainstream da produção 

fonográfica.  

Mas uma coisa ainda parece fora do lugar: as máscaras com portinholas 

descritas por Mauss se referem ao mundo que Turner associa à experiência do liminar 

e dos rituais e não do liminóide onde estaríamos alocando a MPIB. Pensar nosso 

objeto de estudo com as chaves teóricas destes autores é uma busca pelo olhar 

deslocado do personagem sonoro, uma vez que é preciso recuperar a idéia de que 

existe a possibilidade de experiências significativas e compartilhadas pela 

coletividade em um mundo capitalista dominado pela experiência vivida e assistida 

pela consciência.  

Na MPIB podemos ouvir uma articulação entre a tradição oral e escrita. As 

marcas da fragmentação que predominam no fenômeno liminóide possibilitam a 

atuação do personagem sonoro como o lugar da oralidade. O personagem sonoro é a 

“máscara pela qual ressoa a voz” (Mauss, 2003: 385). No entanto, é a voz da música 

que se faz presente, o personagem sonoro é apenas um veículo da música, o lugar 

onde a música se expressa. O mundo dos fenômenos liminóides leva as marcas do não 

resolvido, das imagens carregadas de tensão que são veiculadas pela voz que ressoa 

através da máscara.  

As afinidades entre a noção de vivência (erlebnis) de W. Benjamin e do 

fenômeno liminóide de V. Turner parecem apontar para a maneira como elementos 

suprimidos, antes associados ao mundo da oralidade, irrompem em novas formas 

narrativas do mundo contemporâneo. A MPIB é entendida aqui como um lugar 

interessante pelo modo em que personagens sonoros se colocam no espaço liminóide. 

Podemos dizer então que, de um lado, a noção de personalidades sobrepostas é 

entendida como a própria noção de prática musical em conjunto, onde os papéis 

exercidos e as regras autopropostas se relacionam e se constituem na música 
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executada, e por outro lado, temos o fingimento como a condição necessária para a 

atribuição de sentido aos símbolos multivocais e aos “gestos dos atores [músicos] 

num drama” (Mauss, [1938] 2003: 376). Tanto a prática em conjunto quanto a idéia 

do jogo são elementos essenciais na constituição da narração de histórias imaginadas 

e articuladas em dramas. Estes aspectos indicam não só as lógicas musicais e as 

lógicas mercantis das produções, mas também o âmbito em que ocorrem certas 

experiências musicais. 

 

6.3 Da Performance ao Fazer Musical 

 A partir do modelo de análise da performance musical discutido no Capítulo 

III ainda nos parece pertinente discutir a noção específica de fazer musical uma vez 

que este é o termo utilizado por alguns dos autores que tratam da etnografia da música 

(Blacking, 1995; Seeger, [1992] 2004; Feld, 1984). 

A noção de fazer musical, tomada como o processo através do qual se dá a 

relação entre os personagens sonoros, os gêneros musicais e os músicos, nos permite 

inserir a MPIB em processos sociais mais amplos. O fazer musical é entendido como 

sendo mais que a música enquanto um fenômeno simplesmente acústico. Ele envolve 

todas as questões não musicais como a língua, a religião e os padrões de movimentos. 

O fazer musical deve ser tratado de forma problemática, uma vez que não podemos 

reduzi-lo a um fenômeno puramente sociológico ou considerá-lo como sistema 

cultural autônomo (Blacking, 1995), devemos tomá-lo como sendo a expressão que 

sintetiza o processo musical em sua totalidade, pois envolve os aspectos acústicos da 

música e os aspectos sociais, ideológicos, estéticos, simbólicos, conceituais, etc. 

A prática da MPIB diz respeito não somente à atividade instrumental, 

individual e em grupo, mas a todo o processo do fazer musical entendido como sendo 

o processo no qual se constitui a cultura musical e que envolve, portanto, também 

outros eventos como a gravação e lançamentos dos CDs, apresentações, workshops e 

cursos.  

Nesse sentido o fazer musical vai além da música exclusivamente como arte 

performática, tem um sentido bem amplo das atuações dentro do campo musical, 

envolvendo produção, reprodução, consumo e transmissão. Este termo representa, 

portanto o processo musical do ponto de vista antropológico.  

O presente trabalho procurou pensar as atividades dos músicos como 

processos através dos quais se constitui a experiência musical da MPIB. Sendo assim, 
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as questões levantadas orientam a interpretação dos dados no sentido de investigar os 

sentidos ligados tanto às lógicas internas quanto a alguns dos processos de produção, 

notadamente a produção ao vivo, que constituem as experiências musicais: de que 

forma, no decorrer desse processo os personagens constituem suas experiências, tanto 

nas performances de palco quanto nas performances em estúdios de gravação? Como 

se constroem as sonoridades e se constituem as experiências nas quais personagens 

sonoros e ouvintes compartilham significados? De que maneira as novas técnicas de 

produção e reprodução musical alteram a própria capacidade de “narrativas 

musicais”? 

Ao ouvir o material empírico sob o ângulo do processo musical em sua 

totalidade, os músicos podem ser interpretados não apenas como pessoas que fazem 

música, mas “personagens sonoros” que interpretam através de suas “máscaras” de 

acordo com o momento que tocam. A MPIB pode ser entendida como um amplo 

repertório constituído por conjuntos de scripts onde a presença do passado irrompe no 

presente, não como “imagens dialéticas” (cf. Benjamin, 1996: 231), mas “sons 

dialéticos”, carregados de tensões – musicais e antropológicas – da mesma forma que 

as imagens sobrepostas criam múltiplos sentidos que dialogam com o passado 

despertando novas possibilidades. O personagem sonoro executa e objetiva esquemas 

culturais pré-concebidos, sua performance representa a exposição de tais esquemas 

que se constituem à medida que a música prossegue. O instrumento ganha “vida 

própria”, a relação entre os “sons dialéticos” e os instrumentos em si passam a refletir 

relações culturais entre passado e presente.  

Nesse sentido, podemos nos interrogar a respeito das tradições musicais que 

tomam lugar na MPIB, ou seja, as tradições que os músicos lançam mão em suas 

composições, execuções, interpretações e improvisações trazendo aos nossos ouvidos 

esses “sons dialéticos”. Dentre as tradições musicais que permeiam o “mundo da 

MPIB” o jazz figura de uma maneira diferenciada e particular. Sendo assim, vale a 

pena explorar as muitas “coincidências” que relacionam a música instrumental 

popular norte americana e a música popular instrumental brasileira. 

 

6.4 Experiência Musical e Identidade Nacional 

Sabemos que o samba se tornou um símbolo nacional aqui no Brasil (Vianna, 

1995) tanto quanto o jazz nos Estados Unidos (Hobsbawm, 1989). No processo de 

construção da identidade nacional, o samba não foi o único ritmo a ser proposto como 



 199 

música tipicamente brasileira. Tentou-se fazer o mesmo com outros ritmos, como o 

baião, por exemplo. No entanto, à parte do sucesso ou fracasso de determinados 

ritmos “ascenderem” à categoria de música nacional, na MPIB existe a produção de 

algo que está às margens dos processos de construção ritualizante de uma 

nacionalidade brasileira, tal qual aconteceu com o samba nas primeiras décadas do 

século passado e com outros ritmos como o forró e o frevo entre outros. Apesar disso, 

existe uma distinção entre a MPIB e os processos que levaram à constituição do 

samba enquanto símbolo nacional.  

Da mesma forma que Roberto DaMatta (1997) enfrentou o problema que 

chamou de “dilema brasileiro” a partir dos estudos sobre o carnaval, os malandros e 

heróis, enfrentamos o mesmo tipo de problema a partir da análise da MPIB. Nesse 

sentido também buscamos discutir os “caminhos que tornam a sociedade brasileira 

diferente e única” (Idem: 17). Na MPIB podemos ver determinados modelos de ação 

que marcam a construção de um ideal de identidade nacional, porém de uma maneira 

diferente do samba.  

Enquanto os músicos do samba procuravam constituir o gênero a partir da 

diferenciação de outros ritmos como maxixe, por exemplo, os músicos da MPIB não 

têm essa preocupação. A historicidade dos objetos aqui confrontados mostra o quanto 

essas diferenças soam dissonantes e o quanto se faz sentir o impacto do crescimento 

da indústria fonográfica na música em si (Ortiz, 1985, 1988). O “tipicamente 

brasileiro” que soa nos conjuntos da MPIB é polivalente e não se resigna a um “Brasil 

oficial” e único. 

O personagem sonoro atua como uma espécie de agente cultural que realiza a 

interposição e o diálogo entre os “vários Brasis”. Os personagens sonoros agenciam e 

manipulam as várias musicalidades e paisagens sonoras produzindo os sons dialéticos 

e suas múltiplas relações culturais. 

Ao se contrapor a Hermano Vianna na questão relativa à síntese que 

possibilita “o coroamento de uma tradição secular de contatos entre vários grupos 

sociais na tentativa de inventar a identidade e a cultura popular brasileiras” (Vianna, 

1995: 34 Apud Gomes, 2003: 19), Marcelo Silva Gomes afirma: “aqueles que 

realizaram esta síntese (...) foram os próprios músicos” (Gomes: 2003: 19). Esta 

síntese acontece durante todo o fazer musical, mas é na performance que podemos 

ouvi-la. Essa é a experiência que, concebida tal qual Walter Benjamin, é capaz de se 

comunicar e constituir sentido através da narrativa musical. 
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A performance é o momento de expressão de uma experiência musical 

constituída e que se constitui ao se expressar. Nos sons do passado que afloram para o 

presente e se referem ao futuro, o personagem sonoro constrói novos sentidos, criando 

um processo onde a própria constituição cultural das pessoas é colocada em risco, na 

medida em que o personagem sonoro assume seus papéis. 

Os personagens sonoros são aqueles que realizam a interposição e diálogo 

entre diversos “mundos”, de um lado a cultura do colonizador e de outro a do 

colonizado e escravizado; de um lado a cultura escrita, européia, de outro a tradição 

oral dos terreiros e quilombos; de um lado os atabaques e a polirritmia, de outro o 

piano e as concepções da harmonia ocidental. A relação dos personagens sonoros da 

MPIB com os outros processos que levam à formulação de uma identidade nacional 

(Ortiz, 1985, 1988) tem a ver com as necessidades profissionais e de mercado assim 

como tem a ver com atitude polivalente incorporada a uma “visão de mundo” do 

instrumentista brasileiro. Mas vejamos como essas questões são articuladas pelos 

músicos. 

Ao introduzir a “Big Band Jazz Sinfônica” em uma apresentação ao vivo do 

disco “Fuego Cubano” (1955) de Stan Kenton, o maestro João Maurício Galindo fala 

da dificuldade de se ouvir bandas grandes mesmo nos Estados Unidos e da 

importância de projetos que incentivem esse tipo de conjunto. No entanto, o mais 

interessante é a postura que reconhece o universalismo do músico brasileiro. O 

contexto é o seguinte: uma banda brasileira, tocando música cubana, escrita por um 

norte americano. 

 

Quando a gente apresentou esse concerto com as obras desse disco no 
Memorial [da América Latina] no ano passado, a gente até ficou 
emocionado porque tinha gente que levantava o disco original assim, 
parecia show de rock, e quando acabou um senhor levou o disco 
original no camarim para a gente autografar, e eu falei puxa, mas eu 
vou autografar o original, e ele disse que podia porque fazia 20 anos 
que ele esperava alguém tocar isso aqui em São Paulo. Quer dizer, 
existe um público de big band escondidinho que quer ouvir (...) eu sei 
que estou falando demais, eu queria dizer mais uma coisa, eu estive 
falando com um músico americano, profissional que esteve aqui no 
Brasil, o Dale Underwood, e ele disse que mesmo nos Estados Unidos 
está difícil de se ouvir o som das big bands porque toda a cena musical 
está tomada pelo pop, pelo rock e pelo country, mesmo o jazz lá está 
muito difícil de se ouvir, então acho que isso acentua um pouco esse 
lado universalista de nós brasileiros porque a gente está aberto a tudo, 
à música brasileira e graças a deus ao som das big bands também (...). 
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É esse caráter universalista que possibilita uma abertura para a assimilação das 

expressões culturais populares através da constituição de um outro paradigma de 

ideário nacional. Na medida em que incorpora nos sons dialéticos paisagens sonoras 

antes recusadas pela produção fonográfica de massas, a MPIB aponta para novos 

caminhos, resoluções criativas, composições e arranjos que escapam à “padronização” 

(cf. Adorno, 1963) e possibilitam soluções interessantes às dificuldades de inserção 

no mercado fonográfico nacional e internacional. 

 A citação de Maurício Galindo aponta também para o significado dos aspectos 

relacionados com o entrosamento do conjunto, da recepção do público e do repertório 

executado em uma determinada apresentação. A emoção que Galindo se refere está 

intimamente atrelada às experiências suscitadas pelo evento musical.  

Ao ser perguntado sobre o momento mais importante da vida, Antonio Arruda 

comenta o seguinte:  

 
AA: Bem pra mim foi uma vez que ele [Enrico Simonetti] fez aquelas 
piadas e tal, e nesse dia ele me fez vestir de cangaceiro, foi aí que 
nasceu o apelido, depois da apresentação, o teatro estava lotado, ele 
falou pra eu ir lá na frente porque eu tinha feito o solo daquela música, 
e todos me aplaudiram de pé, foi um momento muito importante da 
minha vida, aquilo pra mim foi tudo, o público agradecendo, eu não 
queria mais nada, aqueles 3, 5 minutos talvez tenham sido os minutos 
mais importantes da minha vida. 

 
No momento da realização desta pergunta, a intuição do pesquisador apontava para 

uma resposta ligada à performance propriamente dita e não aos seus desdobramentos. 

Curiosamente a recepção do público foi tão determinante para a assimilação da 

performance enquanto experiência que, mesmo mais de 50 anos depois, se podia ver a 

emoção da memória no brilho dos olhos de Antonio. 

 Outro momento surpreendente na pesquisa de campo foi o encontro de Airto 

Moreira com Antonio Arruda, mais de 40 anos depois de terem tocado juntos. Através 

de um comentário com uma grande amiga de Airto (Débora Rodrigues) descobrimos a 

possibilidade de colocá-los frente a frente. Fizemos os contatos por telefone, Airto 

ficou inicialmente chocado com a notícia e a possibilidade do encontro. No dia 

seguinte buscamos Airto para levá-lo à casa de Antonio.  

Chegando no endereço combinado, um sobrado geminado no bairro Rio 

Pequeno, Antonio já o aguardava no portão. Airto saiu do carro aplaudindo Antonio 
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com um grande sorriso. Os dois se abraçaram longamente. Entramos e começamos a 

conversar. A impressão que se tinha era de estar diante de duas pessoas com um laço 

de parentesco bastante próximo. Mesmo depois de tantos anos, Airto aplaudia 

insistentemente seu velho companheiro de som. A emoção vivida por ambos indica 

que este encontro se relaciona diretamente com a constituição de experiências 

musicais na medida em que podíamos ver um exemplo de como a música aproximou 

dois seres humanos. Sobre o contato e o conjunto em que tocavam juntos Airto 

afirma: 

 
AM: E essa energia que nós tínhamos quando tocávamos com o 
conjunto “Los Bossa Norte” (risos) era incrível, eu cantava e tinham 
certas músicas que eu tocava bateria, mas eu cantava e tocava 
percussão, o Inaldo tocava bateria, o Mozart no piano, às vezes tinha o 
Zé Tetéia que era baixista e tinha o Bob que era um escurão grandão 
que tocava forte, o Dorimar no trompete e o Cangaceiro né (risos). Os 
arranjos eram certinhos, ele escrevia tudo direitinho e tal e a gente 
tocava numa casa noturna onde o ambiente não era assim tão propenso 
à música boa e aquele conjunto era bom. A energia que a gente 
emanava naquele lugar era tão boa que todo mundo gostava da gente, 
as mulheres que trabalhavam lá cumprimentavam com respeito, era 
como uma família mesmo, os fregueses mandavam dinheiro, não é que 
eles pediam para tocar tal música, eles mandavam coisas para os 
músicos, dinheiro, ou então cerveja, champanhe. A casa chamava-se 
“Variety” e ficava na Major Sertório, era do lado do “La Vie em 
Rose”, ali tinha umas 20 casas mais ou menos.  

 

Detalhes do local, das pessoas e das músicas se tornam relevantes na medida em que 

reforçam a intensidade das experiências. Sobre a música executada podemos dizer 

que, na memória de Airto um dia em especial marcou a temporada do “Los Bossa 

Norte” no “Variety”. 

 
AM: (...) e eu me lembro que uma vez veio a orquestra do Ray Charles 
para tocar num show grande e os músicos estavam andando por lá, 
porque lá tinha movimento a noite, e tinha uns 4 mais ou menos, eles 
passaram na frente e ouviram o som e entraram, ficaram na porta um 
pouco, olhando, (...) sentaram, pediram uma bebida, ficaram lá a noite 
toda e tinha um baterista que deu uma canja. Depois no outro dia eles 
foram lá, a orquestra em peso, mas a gente não falava inglês. Entraram 
e sentaram (...) e daí foram dar canja, pianista, baterista, baixista, 
todos, e o Cangaceiro e o Dorimar ficaram tocando com eles e a gente 
ficou só olhando, foi demais, foi assim incrível mesmo. Eles não 
dançaram com as mulheres, não namoraram, eles foram lá para tocar e 
isso foi incrível e depois eles foram embora. E tinha um baixista 
chamado Zezinho Alves, o Zé Bicão, que tocava piano também, tocava 
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muito e ele falava inglês como se fosse americano mesmo. Ele 
conversou muito com o pessoal e explicava pra gente, isso foi muito 
marcante pra todo mundo ali naquela “boca” que a gente tocava, foi 
um acontecimento incrível. 

 
A experiência musical se prolonga e se afirma toda vez que é lembrada. No encontro 

de Antonio e Airto uma coisa ficou muito nítida: o que importava era a energia do 

grupo. É essa energia que consolida e intensifica a experiência musical. Sobre isso 

Airto afirma que: 

 
AM: A musica é uma coisa que não é desse planeta, a música é uma 
coisa universal e existe uma energia quando a gente toca ao vivo (…) 
que é a energia universal e quando a gente tem respeito e amizade uns 
pelos outros, os músicos, e a gente não está querendo aparecer e nem 
ser o mais rápido, o mais forte, o mais alto, isto é, quando a gente está 
realmente, vamos dizer compartilhando a música, isto é, tocar é ajudar 
um ao outro com a música, quando a gente faz isso durante algum 
tempo com as mesmas pessoas tem uma energia que se forma e toda 
vez que a gente toca essa energia acontece imediatamente. Então ela 
fica estabelecida. Cada um dos músicos, e cada um de nós, carregamos 
ou melhor temos o poder de usar essa energia quando a gente toca, ela 
está lá sempre pra gente, e ela esta lá pra todo mundo. 

 

Esta energia que se refere Airto é construída pela experiência musical e pode ser 

acessada toda vez que os músicos tocam juntos novamente, uma vez que “ela fica 

estabelecida”. Isso é o que Airto chama de “compartilhar a música”. No momento em 

que os músicos se ajudam e compartilham os códigos musicais, toma lugar um 

fenômeno “que não é desse planeta (...) é universal”. A energia que se refere Airto é 

produzida quando os músicos se apresentam ao vivo, ela é a mola propulsora do que 

estou chamando de experiência musical.  

Porém o fazer musical encerra também os momentos em que a produção 

musical ganha outros planos além da apresentação ao vivo. Nessas ocasiões a 

experiência produzida é diferente daquela que se produz ao vivo. As gravações em 

estúdio é um desses momentos. Existe uma dificuldade do músico ficar “livre” para 

interpretar a música a seu gosto, por isso e pela ausência de público, as gravações são 

tratadas como trabalhos totalmente diferentes daqueles realizados ao vivo, uma vez 

que: 

 
AM: (...) a energia é outra porque a energia de tocar a música ao vivo é 
diferente. Onde tem pessoas escutando é muito diferente. E gravar é 
uma energia mais fechada e uma coisa que não é tão expansiva, você 
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tem que fazer aquilo e tocar o que tem que tocar, não tem o público 
aplaudindo. 
 

Mesmo assim, o músico tem que manter a sonoridade a ser representada uma vez que 

está em jogo não só a criação de um produto a ser vendido, mas seu posto de trabalho. 

Como informa Renato Ortiz em seu prefácio d’Os donos da voz: Indústria 

fonográfica e mundialização da cultura (Dias, 2000), nem todos os gêneros musicais 

possuem padrões bem ajustados à demanda de mercado. Esse é o caso da MPIB, 

como um gênero que valoriza a “(...) a criação fora de um contexto imediatamente 

comercial. A oposição que existia entre nacional X estrangeiro é redefinida externa e 

internamente. Num mundo no qual a própria noção de espaço se transformou, a 

relação entre interno/externo, autóctone/alienígena, toma uma nova configuração” 

(Ortiz, apud Dias, 2000). Enfim, justamente por ser um gênero que se encontra na 

periferia do mercado fonográfico de massas, pode-se dizer que a MPIB, colocando-se 

às margens da sociedade revitaliza os processos centrais e nesse sentido revitaliza as 

normas e regras da própria sociedade.  

O liminóide, apesar de ter suas sementes nos fenômenos liminares de 

construções ritualizantes de identidades, trata-se de um fenômeno característico das 

sociedades pós-industriais e ligado ao individuo e à fragmentação da sociedade. O 

liminóide aparece então como uma expressão dessa fragmentação da sociedade. Nesse 

sentido, o liminóide se coloca às margens dos processos centrais de criação de 

símbolos nacionais (como o samba, por exemplo), o liminóide esta às margens do 

samba, às margens das margens. Encontramos na MPIB não a primazia do 

significado, mas do significante, a MPIB encontra possibilidades criativas de lidar 

com materiais sonoros das mais diferentes culturas e de criticar mais (Turner, 1982: 

40) através dos processos de construção e transmissão de experiências e significados.  

A partir de seus diversos produtos, a MPIB se distingue dos demais gêneros 

pela capacidade de refletir, criticar e brincar com a própria sociedade e com as 

dimensões que produzem nosso ideário nacional. Isso porque em cada produção 

musical (ao vivo ou em estúdio) os músicos realizam o trabalho da constituição de 

algo criado fora de um contexto estritamente comercial. 
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6.5 Imaginação Global e Mediação 

Segundo Adorno ([1938/1963a] 1983), o trabalho musical propriamente dito, 

que antes era realizado pelo músico, passa a ser feito pelos arranjadores (Adorno, 

1975: 192) e, em nossos dias, está cada vez mais concentrado na mão dos produtores. 

Talvez isso não seja totalmente válido para a MPIB uma vez que seus músicos 

demonstram capacidade de lidar com materiais sonoros diferentes. O arranjador é uma 

figura paradigmática na lida com os materiais sonoros. Na MPIB os músicos borram 

as fronteiras entre tais distinções realizando o trabalho de arranjadores e até mesmo de 

produtores.  

Tais alterações de funções e seus respectivos nomes ao longo da cadeia 

produtiva da música mostram a importância de pensar com Mauss as alterações nos 

papéis desempenhados. Certas funções passam a se tornar extintas ou alteradas. 

No caso do músico essa questão tem muitas implicações a partir do momento 

em que se coloca em discussão a concepção de instrumento musical e a própria 

necessidade de se tocar um instrumento, haja vista os sintetizadores, samples e outros 

equipamentos de simulação e reprodução sonora. No caso do arranjador creio ser 

diferente na medida em que seu trabalho é altamente especializado. Ao pensarmos o 

Brasil e em especial no Nordeste e Sudeste, a figura do arranjador esteve durante 

décadas atrelada às orquestras das rádios e televisões, e às bandas de baile e gafieiras, 

modalidades que hoje não suprem a demanda por trabalho de toda a categoria 

profissional, se é que algum dia isso aconteceu.  

Em todo caso, a figura do músico (e sua atuação enquanto personagem 

sonoro) e ainda mais a do arranjador parecem ser semelhantes a fósseis recentes da 

produção musical (cf. Dawsey, 1998: 3). Em vias de extinção, tais figuras teriam a 

possibilidade de trazer à tona imagens do passado, um passado soterrado pelo 

esquecimento – o não lembrado, ou prestes a ser esquecido – onde a tensão advém do 

fato de encerrar contradições determinantes da sociedade moderna. As tensões, tão 

presentes também na linguagem musical, fazem emergir certos elementos 

circunstanciais que, através do estranhamento ao insólito encontrado no trabalho de 

campo, podem se traduzir em sons dialéticos. 

Pensar a performance musical como o momento processual no qual se 

constroem as sonoridades e experiências nas quais músicos e ouvintes compartilham 

significados é interessante para entender como o momento de expressão de uma 

experiência musical já constituída se estabelece justamente através desse processo. 
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Em seu estudo sobre a relação entre sociedades e movimentos sociais da 

África do Sul e dos Estados Unidos, Veit Erlmann (1999) aponta, nas ficções criadas 

pelo embate cultural pós-colonialista, articulações que ele chama de “imaginação 

global”: 

 
(…) a nova realidade global marca um momento crítico na história da 
cultura mundial (...). Ao mesmo tempo, embora o Ocidente pretenda 
conservar os principais interesses pelas tentativas de estabilização 
dessa crise, as ficções, regimes estéticos e ordens epistemológicas que 
estão envolvidas nesse projeto não surgem [apenas] rigorosamente de 
premissas ocidentais. Ao contrário, estas ficções globais (…) resultam 
do fato de que o fazer das subjetividades modernas (…) não eram 
determinadas por posições mutuamente opostas (…). Antes, eram 
determinadas por uma articulação de interesses, linguagens, estilos e 
imagens. São estas articulações que eu chamo de imaginação global 
(Tradução minha. Erlmann, 1999: 3).1 
 

O “universalismo” apontado pelos músicos demonstra aspectos de cosmopolitismo e 

internacionalização dos instrumentistas. As articulações de interesses, linguagens, 

estilos e imagens possibilitam a criação de uma totalidade imaginada que conforma a 

MPIB. Tal criação é uma maneira através da qual as pessoas alteram os contextos de 

seu conhecimento e atribuem significados a fenômenos extrínsecos às suas 

experiências pessoais. Essa é a idéia do termo “imaginação global” que também está 

presente na MPIB. No entanto, tais articulações não se dão sem um teor de 

apropriação (ver Capítulo II). Apesar da semelhança em relação ao contexto pós-

colonialista, Erlmann apresenta explicações mais satisfatórias que as de Bhabha 

(1994) e Canclini (1989) na medida em que articula uma análise atrelada ao material 

musical sem deixar de lado os aspectos sociais, étnicos e econômicos dos corais sul-

africanos que excursionaram pelos Estados Unidos.  

A atividade da MPIB em São Paulo aponta exclusões e abrangências 

simultaneamente. Isso porque quando nos referimos às representações verbais e 

musicais, certos aspectos são enfatizados na montagem, enquanto outros são 

                                                 
1 “(...) the new global reality marks a critical moment in the history of the world’s culture (…). At the 
same time, although the West seeks to retain a major stake in the attempts at stabilizing this crisis, the 
fictions, aesthetic regimes, and epistemological orders that are involved in this project do not emerge 
from strictly Western premises alone. Rather, these global fictions (...) result from the fact that the 
making of modern subjectivities (...) was not determined by mutually opposite positions (…). Rather, it 
was determined by an articulation of interests, languages, styles, and images. It is this articulations that 
I call the global imagination” (Erlmann, 1999: 3). 
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suprimidos mesmo que apareçam de alguma forma na produção musical. Tais 

representações apresentam interesse para a pesquisa na medida em que elementos 

suprimidos expõem não só as rupturas entre músicos e linhas dentro do gênero, mas 

também as tensões inter e intra linhas.  

A partir de paisagens sonoras específicas e sonoridades de outros tempos e 

espaços que são articulados na MPIB, podemos entender aquelas tensões presentes 

nas composições, arranjos, interpretações e improvisações, assim como as tensões 

presentes nas circunstâncias da produção. Isso porque as (re)criações são sempre 

construções que tem a realidade como base – seja ela local, regional ou global – mas 

não são a própria realidade, são construções imaginadas, mas não deixam de ser 

construções sociais em sua essência. Tais aspectos são passíveis de uma investigação 

antropológica que busca nas ruínas e nos “objetos obsoletos” momentos fulgurantes 

da história. 

A apropriação de elementos tradicionais realizada pelos músicos se dá 

justamente pela incorporação de “componentes fundamentais do processo histórico-

social no interior do qual a arte é produzida” (Cohn, 1986: 20) e funcionam como o 

próprio teor da arte e não como um canal para outras formas de interação. Nesse 

sentido Erlmann expõe uma abordagem que pensa a obra artística como contexto 

social interativo, pois para ele:  

 
Diferente de qualquer outro aspecto da cultura de massas, a música 
organiza a interação social em formas não mais determinadas pela 
primazia da prática localmente situada e da memória coletivamente 
mantida. Este novo papel da música na cultura global diz respeito ao 
fato de que anteriormente a música significava algo externo a si 
mesma, uma realidade, a verdade. Em vez disso, a música se tornou 
um médium que medeia, como lhe é próprio, a mediação. Em outras 
palavras, a música na cultura global, (...), funciona como um contexto 
social interativo, um canal para outras formas de interação, outras 
formas de apropriação do mundo socialmente mediadas (Tradução 
minha. Erlmann, 1999: 6).2 

 

                                                 
2 “Unlike any other aspect of mass culture, music organizes social interaction in ways that are no longer 
determined by the primacy of locally situated practice and collectively maintained memory. This new 
role of music in global culture concerns the fact that music no longer signifies something outside of 
itself, a reality, the truth. Instead, music becomes a medium that mediates, as it were, mediation. In 
other words, music in global culture, (…), functions as an interactive social context, a conduit for other 
forms of interaction, other socially mediated forms of appropriation of the world” (Erlmann, 1999: 6). 
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A música, como um contexto social interativo que serve a outras formas de interações 

e outras formas de apropriação do mundo, deve ser tratada com cuidado justamente 

porque a via de mão dupla entre modernidade e tradição impõe também desvios e 

mudanças cujos papéis no discurso ocidental sobre si mesmo e sobre os outros são  

refletidos e configurados na própria performance musical, principalmente quando 

observados fenômenos localizados fora da discussão acirrada entre colonizadores e 

colonizados. A mediação, apontada por Erlmann, que possibilita a música agir como 

um contexto social interativo, age intermediando a obra artística e a realidade 

histórico-social, isso porque a mediação “está na própria coisa e não entre várias 

coisas (...) não há mediação entre arte e sociedade. Há mediação da sociedade na 

obra artística” (Cohn, 1986: 20). Isso significa que devemos considerar o fato desta 

se dar única e exclusivamente na própria obra, como sugere Gabriel Cohn em 

consonância com T. W. Adorno ([1959] 1983), e não entre coisas, como os contextos 

interativos.  

 No entanto, a memória coletivamente mantida e até mesmo o teor de 

apropriação contidos nas articulações de interesses, linguagens, estilos e imagens 

realizadas pela MPIB expõem um aspecto interessante. Tal qual a imagem do Angelus 

Novus de Paul Klee – utilizada por Walter Benjamin ([1940] 1996: 226) para ilustrar 

o anjo da história assombrado com a tempestade incessante que chamamos progresso 

– na MPIB os músicos expõem aspectos que recuperam as ruínas e os despojos do 

passado. Os músicos se detêm para “acordar os mortos e juntar os fragmentos” mas 

perplexos e estarrecidos com a maneira que são impelidos para o futuro. O Curupira, 

por exemplo, enquanto um “anjo da natureza” e uma imagem carregada de tensão, 

pode ser pensado nesse sentido na medida em que guarda semelhanças com o Angelus 

Novus de Klee. Neste ser da mitologia ameríndia que defende os bens da natureza 

com coragem e determinação, seu rosto se dirige para frente, para o futuro, porém 

seus pés se dirigem para o passado. Na música do trio Curupira e em muitos outros 

grupos também se defendem bens, não da natureza, mas os mesmos que são 

carregados no cortejo triunfal, “os despojos (...)  que chamamos bens culturais” 

(Idem: 225). 

Porém, diferente do anjo da história de Benjamin que é impedido pela 

tempestade de progresso, a MPIB “caminha”, não contra o progresso, mas por 

tangentes e paralelas. A MPIB, enquanto uma música localizada não exatamente no 

foco do mainstream da produção fonográfica nacional, é um gênero que, mesmo 
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tendo grandes nomes da música brasileira, está às margens dos processos de 

construção ritualizante de uma nacionalidade e uma identidade brasileira. Isso 

acontece menos por se tratar de uma música que se encontra fora do foco central da 

produção e do mercado fonográfico de massas, e mais porque encontra possibilidades 

criativas de lidar com materiais sonoros das mais diferentes culturas e de criticar mais 

através dos processos de construção e transmissão de experiências e significados (cf. 

Turner, 1982). Na MPIB, os elementos musicais de outros tempos e espaços são 

retomados, no entanto com distanciamento e apropriação, através de novas 

construções imaginadas, novas construções a partir da utilização e abstração de 

elementos tradicionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente trabalho teve como foco a análise da MPIB através de uma dupla 

abordagem: de um lado a lógica interna e a constituição dos repertórios, e de outro a 

inserção no circuito da produção e consumo. Estes dois aspectos foram pensados 

como as linhas centrais na investigação e serviram para guiar não só a pesquisa de 

campo, mas a própria interpretação e escritura desta dissertação. Importante salientar 

certos aspectos da investigação no sentido de avaliar como as hipóteses iniciais foram 

tratadas e quais os pontos que nossas conclusões nos conduziram. 

Chamo atenção inicialmente para a interpretação da relação do corpo com o 

instrumento, o instrumento pensado como corpo, e o instrumento como extensão do 

corpo humano. As interpretações conduziram para o entendimento de que na MPIB 

temos a suspensão de papéis uma vez que todos os ritmos são possíveis. Nesse 

sentido, o instrumento não está a serviço do músico, de um ritmo ou um estilo, mas a 

serviço da música. Por outro lado, pode-se dizer que isso só acontece justamente 

devido à centralidade da idéia do instrumento como corpo para o desenvolvimento 

técnico do músico. O fluxo observado no momento da expressão musical é um 

produto da conexão entre o músico e seu instrumento. 

Tal conexão é uma exigência para a realização de um tipo de música com 

certas especificidades. Entre elas destaca-se o entrelaçamento de âmbitos 

diferenciados como brasileiro e estrangeiro, popular e erudito, tradicional e moderno. 

O instrumentista ganha importância capital na articulação destes universos. É ele que 

coloca em cheque estas categorias relativizando-as na “nova versão pessoal”. Estas 

são produções que rompem com a indústria cultural voltada para as massas. 
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 O ambiente na qual se constitui a MPIB se mostrou bastante fértil para a 

construção de sonoridades que favorecem a constituição de motes que ajudam a erigir 

símbolos nacionais. No âmbito da produção da MPIB, a música norte americana 

ganha importância atribuída pelos músicos a partir das categorias técnicas como 

fluência, dicção, fraseado, padrões harmônicos, improvisação e escritura de arranjos. 

Além disso, os músicos dão muita importância também às músicas tradicionais do 

Brasil a partir de padrões rítmicos, motivos temáticos, instrumentos utilizados e 

concepções estéticas. 

 Nesse sentido, a versão de Brasil apresentada pela MPIB abarca diversos 

ritmos e estilos. Para os instrumentistas o que é estrangeiro também pode ser 

“legitimamente” brasileiro. A MPIB expõe, portanto, diferentes formas de articular 

questões técnicas provenientes do jazz e de outros gêneros, com os ritmos e melodias 

brasileiras, ibéricas, africanas e indígenas.  

 Esta é a especificidade da MPIB. Dessa maneira o gênero pôde ser pensado 

como uma corda trançada formada pelas linhas que a compõe. Os elementos que 

caracterizam as linhas são aspectos musicais que possibilitam o “diálogo” entre 

sonoridades diferentes. O instrumentista que lida com a MPIB atua condicionado pelo 

mercado de trabalho, por suas escolhas musicais e pelas exigências de produção e 

circulação da música. É sob tais condições que surgem as sonoridades que 

caracterizam paisagens sonoras específicas na conformação das linhas internas e da 

própria MPIB. 

 Nesse sentido, a MPIB é um gênero musical heterogêneo e com múltiplos 

estilos. Uma vez que o instrumentista toca diversos ritmos, os papéis que desempenha 

depende exclusivamente do tipo de trabalho que realiza. Dito de outra forma, os 

trabalhos que o instrumentista consegue determinam os papéis a serem mobilizados 

na realização do serviço. Os papéis podem ser pensados em suspensão devido à 

multiplicidade de opções que o instrumentista deve possuir para estar constantemente 

no mercado de trabalho. 

 Outra característica importante é a “universalização das linguagens” e a 

ruptura com os rótulos já que o interesse não é o ritmo, o gênero, a procedência 

popular ou erudita, mas o domínio técnico das linguagens que faz do instrumentista 

um poliglota musical. Dessa maneira a MPIB representa sonoridades diferentes e 

incorpora elementos antes relegados pela música instrumental e pela própria MPB.  
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Uma das características que se mostrou marcante no gênero musical é a forma 

de lidar com os ritmos, estilos, sonoridades, timbres, técnicas instrumentais e de 

escrita. O especificamente brasileiro não é o conteúdo em si, mas a forma particular 

de lidar com o sensível. Ouvem-se maracatus, reisados, fandangos, xotes, cocos, 

baiões, congadas, catiras, música de capoeira, cirandas, frevos, jazz, guarânias, 

sambas e muitos outros gêneros musicais, amalgamados de uma forma alternativa. 

Uma maneira que não é simplesmente a repetição dos elementos essenciais de cada 

um desses gêneros, mas um novo arranjo, uma nova montagem. 

A MPIB não poderia ser chamada de “não-brasileira” por abarcar diversas 

músicas, porém não se trata também da música brasileira regional tal qual realizada 

pelas próprias comunidades. Da mesma forma, o dito “brazilian jazz” também não se 

trata do jazz propriamente dito, mas uma outra música, embora em seus aspectos mais 

marcantes encontramos tanto elementos do jazz quanto das músicas brasileiras locais. 

Nesse sentido, nos parece central o problema dos conteúdos musicais 

enquanto expressões de conteúdos sociais. Foi nesse sentido que inserimos a análise 

proposta no Capítulo III. Seguindo as indicações de T. W. Adorno, procuramos uma 

análise técnica no sentido de perseguir tal “substância social” nas obras. 

Nesse panorama, a análise do material musical e das circunstâncias da 

produção procurou explorar os diferenciais evidenciando as marcas da sociedade na 

MPIB. Porém ao invés de investigar as contradições entre as relações pessoais e 

impessoais que fundamentam determinadas lógicas de condutas em contextos 

específicos, nossa análise procurou mostrar tais contradições nas lógicas da produção 

ao vivo e fonográfica. 

Ao realizar tais produções os músicos fazem referência a outros compositores, 

outras épocas e lugares, fazem trocadilhos e brincam com situações e pessoas. A 

medida em que as citações se transformam em clichês, os novos arranjos semânticos 

dão aos ouvintes a possibilidade de serem surpreendidos através de relações 

inusitadas. É nesse sentido que as produções da MPIB retomam o passado a partir de 

novas interpretações, expondo nas narrativas musicais relações culturais e históricas. 

É no fluxo do desempenho do instrumentista que podemos ouvir conteúdos sociais se 

expressando através de conteúdos musicais. Nossa análise procurou investigar a 

constituição do teor social presente nos conteúdos musicais. 

Através da distribuição espacial do trabalho de campo foi possível 

acompanhar, além dos deslocamentos espaciais de certos músicos e ouvintes, a 
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maneira que os locais de apresentações musicais estão dispostos na cidade. O 

mapeamento da MPIB em São Paulo foi útil para identificar os locais onde ocorrem as 

experiências musicais, expondo certas contradições de “superfície” que são reflexos 

das contradições mais profundas na constituição da identidade nacional. Nesse sentido 

o paradoxo da cultura subsidiada pôde ser entendido de uma maneira mais próxima 

aos problemas enfrentados pelos músicos. O acompanhamento da pesquisa de campo 

através de seu mapeamento pôde também auxiliar no entendimento da atuação dos 

músicos como prestadores de serviço e como sujeitos efetivos na constituição das 

experiências musicais que são vividas pelo público e pelos próprios músicos. O 

registro das performances inserido no contexto geográfico em que se dá possibilita 

entender melhor tanto o significado constituído em experiências passadas, quanto as 

relações com os outros processos e eventos que acontecem na cidade. Nesse sentido o 

meio urbano foi entendido como o “palco” da atividade da MPIB e ao mesmo tempo 

espaço de disputas e conflitos.  

Nos foi possível perceber também que a execução de qualquer cultura 

expressiva constitui eventos comunicativos que geram experiências e criam 

significados. Nesse sentido, a investigação das formas comportamentais foi 

extremamente importante para entender as relações entre a sociedade e a cultura. Em 

outras palavras, tais relações só são possíveis de serem percebidas quando 

entendemos que a MPIB torna compreensível a experiência comum dando significado 

às coisas. Nesse sentido, a prática musical foi entendida também como prática 

simbólica. 

O fazer musical, tomado como ato simbólico e como construção imaginada 

que envolve conceituação e prática é uma construção social que faz da música uma 

expressão que, de forma não-verbal, constrói significados e experiências. A etnografia 

da MPIB procurou então fornecer um vocabulário que expressa o que o ato simbólico 

tem a dizer sobre si mesmo e sobre a sociedade que o produz.  

O tocar enquanto a realização de um ato simbólico fornece um comentário 

sobre o cotidiano. Em outras palavras, uma apresentação musical é um acontecimento 

humano paradigmático no qual se cruzam os limites conceituais entre o estabelecido e 

o não-estabelecido. É nesse sentido que dissemos que a MPIB atua desarrumando 

contextos semânticos.  

Portanto, o repertório da MPIB pode ser entendido como “narrativas musicais” 

que revelam dramas estéticos no interior dos quais se configuram as relações entre 
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experiência e expressão. Ou então, dito de outra forma, narrativas que revelam através 

da linguagem musical um comentário reflexivo sobre a paisagem sonora brasileira, 

uma meta-sonoridade. 

A substituição da noção de texto pela de script como as seqüências de 

instruções destinadas a orientar a direção e a produção da obra, abriu a possibilidade 

de interpretar o não-estabelecido na atuação. Além disso, nos foi possível lidar de 

maneira metodologicamente mais adequada com a empatia presente no trabalho de 

campo, e incorporar as subjetividades para a produção de uma etnografia que se 

pretende aberta às diferentes vozes dos interlocutores. 

A tendência à universalização das linguagens e a poliglossia musical só é 

possível na MPIB devido ao alto grau técnico dos músicos. O procedimento que 

conduz os instrumentistas ao alto grau técnico é a utilização da disciplina para dirigir 

o consciente e subconsciente. O músico disciplinado se mostrou capaz de responder 

automaticamente aos estímulos musicais. Esta conexão entre a música, o instrumento, 

o corpo e a mente do instrumentista é que possibilita o personagem sonoro ser um 

veículo para a imaginação. 

As articulações de linguagens, estilos e imagens possibilitam a conformação 

de uma totalidade imaginada. Tal criação faz com que as pessoas alterem os contextos 

de seu conhecimento e atribuem significados a fenômenos extrínsecos às suas 

experiências pessoais. Porém a atribuição de significados a tais aspectos culturais se 

dá a partir da apropriação que ocorre pela incorporação de “componentes 

fundamentais do processo histórico-social no interior do qual a arte é produzida” 

(Cohn, 1986: 20).  

As novas montagens formuladas a partir de tais apropriações são construções 

imaginadas que expõem os aspectos sociais presentes no conteúdo musical. Esses 

aspectos são interessantes para análises antropológicas que procuram articulações 

entre cultura, sociedade e história. 

Tais histórias articuladas foram discutidas no sentido de ampliar a abordagem 

antropológica para alcançar também os fazeres, os lugares, os seres humanos e as 

circunstâncias de tais produções. É nesse sentido que foi discutido o caráter 

antropológico da MPIB na medida em que fraciona os códigos e valores da sociedade 

brasileira, e ao mesmo tempo em que – tal qual a própria antropologia – cria uma 

maneira de quebrar metodologicamente com a monotonia das aparências. 
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ANEXO 1 
 
Partitura da música “Bananeira” (João Donato e Gilberto Gil), (Chediak, s;d). 
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ANEXO 2 
 
Partituras do arranjo de Antonio Arruda da música “Palhaçada” (Luiz Reis e Haroldo 
Barbosa) e da composição “Samba dos Bossa Nova”. 
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ANEXO 3 
 
Textos de Jamey Aebersold presentes no livro Maiden Voyage: easy to play tunes. 
“Introduction”; “Jamey’s notes to the musician”; “Practice procedure for memorizing 
scales and chords to any song”; “Nomenclature”; “Introduction to scale syllabus”; “Scale 
syllabus” e “Trble clef scales”. 
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ANEXO 4 
 
Tabelas: Transposição e Extensão (Tessitura) de instrumentos (Sion, R., s/d). 
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ANEXO 5 
 
Roteiro de entrevistas realizadas com os músicos. 
 
 
1) Início 
Como você começou a se aproximar do instrumento? 
Quais suas influências no início, o que você gostava de ouvir? 
Fale um pouco da cena musical que existia na década de 80 e a como é sua experiência na 
noite. "a noite não existe mais em sp" (Benjamim) fale um pouco do que ele chamou de 
"desprofissionalização da noite". 
 
 
2) Música Independente  
Público existe? 
O que você acha do crescimento de produtoras independentes criadas por músicos? Fale 
um pouco disso. 
Indústria do entretenimento e mercado cultural: dois produtos de naturezas distintas? 
Trabalho de militância com a Música Instrumental: Políticas Públicas sobre cultura, 
escasses de espaços pequenos, experimentais, as "casas de música". 
 
 
3) Dedicação 
Como é seu método de estudo, se é que existe, e qual a forma mais indicada para seu 
instrumento. Prazer em estudar? 
Como você vê a questão da técnica, é necessário ter uma técnica apurada? 
Como você estuda técnica? Existem exercícios específicos? 
Excesso e facilidade de informação faz músicos melhores ou não? 
E pra você existe essa diferenciação entre erudito e popular? Ou são apenas 
classificações, voce acha importante a qualidade da música e do músico? 
Sofisticação da MI implica uma relação como a Música erudita? 
 
 
4) Música Instrumental Brasileira 
O que é a Música Instrumental Brasileira? 
Estudar Música Norte Americana (como o jazz, por exemplo) te ajuda a tocar a música 
brasileira, ou você acha que são coisas totalmente distintas? 
Quais os gêneros que você já se dedicou?  
Como você vê a música instrumental brasileira dentro e fora do país? 
Você tem viajado muito? Seus trabalhos são mais em SP? 
Quais os comentários sobre a música brasileira, que você ouve de outros músicos e que 
acha interessante? 
Você toca choro? Se sim, como foi sua aproximação com o choro? Que outros trabalhos 
você fez que te ajudou a entender melhor e tocar melhor o choro, pois como dizem é um 
gênero de certa forma difícil? 
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5) Execução 
Como são construídos os arranjos, alguém escreve ou as coisas vão sendo construídas à 
medida que corre o ensaio? Como, por exemplo, repetições, convenções, chorus abertos 
para improvisação…etc. 
Como é o processo de improviso, de que forma voce “raciocina” para improvisar, centro 
tonal, improvisação horizontal, vertical, dependendo da música, ou da parte da música?  
Existe a idéia de estar tocando errado, ou esse é um conceito que depende muito do jeito 
que a pessoa toca (e do jeito que a pessoa ouve)? 
Notas fora. Como isso é encarado por você? Existe mesmo? E as notas de passagem 
(aproximações), os deslizes que podem fazer parte da improvisação? 
Tocar no tom significa se enquadrar numa moldura onde tudo é possível ou essa 
amplitude de possibilidade só pode ser real à medida que você se desloca dessa moldura 
pré-fixada? 
Na improvisação, em que você pensa, no sentimento, na emoção ou na parte técnica da 
execução etc? O que você utiliza para guiar seu improviso é a harmonia, a cadência (que 
esta ligada com tonalidade etc) ou o aspecto formal como quantidade de compassos e 
estrutura da música? 
Existe uma comunicação entre os músicos durante a execução, ao vivo, ou tudo já esta 
ensaiado e a comunicação se dá exclusivamente pela música? Existe algum tipo de 
comunicação com o público, buscando uma empatia, ou até uma troca que pode influir na 
própria música? 
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ANEXO 6 
 
“Carta ao Brasil Musical”. Documento constituído a partir do I Congresso de Música 
Instrumental Brasileira. 
 
Criação da ONG  
Encaminhar a criação de uma ONG com o objetivo de lutar pela valorização do músico e 
da música brasileira no cenário nacional e internacional. Esta ONG se incumbirá de 
encaminhar as conclusões do Congresso, as quais estão apontadas a seguir: 
 
- Criação de um núcleo representativo da música e do músico para fazer interface e criar 
uma rede de comunicação; 
- Encaminhar solicitação a Tom Gomes para transformar o Grammy Latino de Pop 
Instrumental em Melhor Instrumental, disputado anualmente, o que deve dar mais 
chances aos músicos brasileiros. Solicitar também a inclusão da música instrumental 
sistematicamente na revista Sucesso CD e no e-mailing que a revista distribui 
diariamente; 
- Atuar de modo que a música instrumental tenha maior penetração em todas as 
instituições envolvidas direta e indiretamente com o tema; 
- Encaminhar a realização de um debate – Música Instrumental e Mídia –, que poderia ser 
feito através da Rádio Cultura, que ficou de avaliar esta proposta; 
- Lutar contra monopólios, como o que parece ocorrer, por exemplo, no Mercado Cultural 
em Salvador, sob curadoria de Benjamin Taubkin; 
- Convidar produtores das secretarias municipais e estaduais de cultura, de instituições 
como Itaú Cultural de Centro Cultural Banco do Brasil nas discussões e eventos, 
estabelecendo proximidade estratégica com os mesmos para programar ou reforçar 
espetáculos de música instrumental em seus espaços; 
- Recomendar sistemática ação dos músicos em todas as suas atividades, destacando e 
agradecendo veículos e/ou jornalistas que contribuem para a difusão da música 
instrumental em todo país, ajudando a formar público e senso crítico da platéia; 
- Propor ao SESC Nacional um circuito de música instrumental nos moldes do que se 
realiza no SESC-RJ; 
- Criar um espaço (site/central telefônica) e desenvolver um boletim eletrônico para 
manter atualizados os músicos a respeito das notícias de seu mercado. Para que isso se 
efetive, será necessário fomentar a criação de uma rede, solicitando que cada músico 
envie o seu mailing de músicos, tanto os que estão no Brasil como os que estão fora; 
- Buscar formas de aproximação e/ou união com o grupo do RJ que tenha o mesmo 
propósito; 
- Procurar atrair os fabricantes de instrumentos, gravadoras e todos os integrantes da 
cadeia produtiva para os próximos debates e congressos; 
- Comunicar com elegância quem foi convidado e não compareceu ou não participou dos 
debates estando no evento para tocar; 
- Recomendar a difusão em todos os espetáculos [dos] apoiadores de iniciativas musicais 
instrumentais ligadas ao Congresso. 
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SOLICITAÇÕES AO GOVERNO 
- Nomear ou autorizar o Luiz Bueno a falar em nome dos músicos e/ou do Congresso, 
apresentando ao Ministro da Cultura, Gilberto Gil, a Carta ao Brasil Musical, com as 
propostas surgidas no Congresso; 
- Propor a volta do ensino da música nas escolas em moldes atuais transdisciplinares; 
- Buscar meios de apoiar/incentivar/beneficiar iniciativas como o da escola Clam, que 
oferece bolsas de estudos; 
- Propor ao governo federal uma lei de fomento à Música Instrumental nos moldes da lei 
de fomento ao cinema; 
- Propor às prefeituras, especialmente em São Paulo, a criação de uma lei de fomento à 
Música Instrumental nos moldes da Lei de Fomento ao Teatro; 
- Passar a atuar ativamente junto às secretarias de cultura, participando nos conselhos 
municipal, estadual e nacional de cultura. 
 
PROPOSTAS PARA O 2o. CONGRESSO 
- Criar uma comissão executiva que cuide dos encaminhamentos aqui sugeridos, 
trabalhando em sintonia com a “Textos & Idéias” ou outra empresa que se achar 
interessante e interessada; 
- Com muita antecedência iniciar discussão sobre como será o próximo encontro, 
solicitando a participação dos músicos que manifestaram interesse na sessão de 
conclusões; 
- Verificar como fazer e encaminhar solicitação de apoio do Ministério da Educação ao 
próximo Congresso de modo que a Capes e outros órgãos financiadores possam auxiliar 
os interessados em participar. Verificação parecida deve ser feita junto a secretarias de 
estado e/ou do município da cultura de, pelo menos, dez principais capitais; 
- Realizar o 2o. Congresso próximo da data do Fórum Cultural Mundial, que vai 
acontecer em São Paulo, de 26 de junho a 04 de julho de 2004; 
- Realizar seminários preparativos do próximo Congresso em pelo menos cinco estados, 
representativos das regiões brasileiras: Manaus (Norte), Salvador (Nordeste), Porto 
Alegre (Sul), São Paulo e Rio de Janeiro (Sudeste) e Brasília (Centro-Oeste). Que tal uma 
caravana da música instrumental?  
- Incluir e solicitar a maior participação dos produtores culturais para ajudar o próximo 
evento; 
- Convidar representantes da mídia para participar das mesas com objetivo de encontrar 
maneiras de fazer lobby ativo na mídia para divulgação da música instrumental; 

- Programar menos shows e mais debates nos próximos Congressos; 
Incluir temas didáticos e assuntos além dos aspectos políticos e organizacionais do 
músico e da música; 
- Realizar o próximo Congresso junto com um festival de música instrumental em 
paralelo; 
- Aproximar-se da ABMI, que reúne mais de 80 selos; 
- Ampliar o debate para a área do conhecimento musical e viabilizar a apresentação do 
trabalho de todos os músicos interessados em participar do próximo congresso.  
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ANEXO 7 
 
Carta de cobrança remetida pelo Conselho Regional do Estado de São Paulo da Ordem 
dos Músicos do Brasil. 
 
Pagamento de anuidades 

 
O Departamento Jurídico do Conselho Regional do Estado de São Paulo da 

Ordem dos Músicos do Brasil, faz saber aos Músicos Profissionais inscritos neste 
Conselho, que a anuidade referente ao exercício do ano 2000, deverá ser paga no período 
de 0l de Janeiro à 31 de Março de 2000 quando se encerrará o prazo para pagamento das 
mesmas. De acordo com a Resolução nº 001/2000 do Egrégio Conselho Federal da 
Ordem dos Músicos do Brasil, o valor da anuidade é de R$ 80,00.  

Os Profissionais inscritos que não quitarem suas anuidades dentro do prazo 
ficarão, automaticamente suspensos do exercício profissional. Os Músicos suspensos que 
prosseguirem nas suas atividades profissionais, terão os seus documentos da Ordem dos 
Músicos apreendidos e serão submetidos a processo administrativo e, quando se fizer 
necessário serão processados como infratores do Artigo 205, do Código Penal - 
(Exercício de atividade profissional com infração de decisão administrativa), além de 
terem os seus nomes publicados na imprensa, a suspensão será por tempo indeterminado, 
até que o Músico quite os seus débitos.  

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2000. 
Dr. Salvador Laurino Neto, Advogado. 
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ANEXO 8 
 
Monção de repúdio publicada pela Associação dos Profissionais da Banda Sinfônica do 
Estado de São Paulo. 
 

Nós, infra assinados, músicos profissionais do Estado de São Paulo, manifestamo-
nos através do presente documento com o intuito de repudiar veementemente a 
correspondência datada de 15 de fevereiro de 2000, a nós enviada pelo Conselho 
Regional do Estado de São Paulo da Ordem dos Músicos do Brasil.  

 
A citada correspondência, firmada pelo departamento jurídico do mencionado 

Conselho, comunica o período para pagamento da anuidade 2000, estabelecendo como 
data final o dia 31 de março, e ‘adverte’ os profissionais músicos que o não pagamento da 
mesma no prazo estabelecido implicará em suspensão automática do exercício 
profissional, cujas conseqüências incluem: apreensão dos documentos da Ordem dos 
Músicos, submissão a processo administrativo e processo penal, além de publicação dos 
nomes dos devedores na imprensa.  

 
Ora, quando um órgão, supostamente constituído com a finalidade precípua de 

regulamentar a profissão, defender e apoiar os profissionais músicos do Estado, 
assessorando-os em suas atividades e contribuindo para seu bom desempenho, dirige-se a 
eles nos termos firmados, com tom nítido de ameaça e intimidação quanto a eventual não 
cumprimento de obrigação pecuniária futura, não pode haver dúvidas quanto a 
inadequação de sua conduta.  

 
A isso some-se o fato de que tal entidade, NADA tem realizado em prol da classe 

musical de São Paulo, limitando-se a estabelecer contribuições e a cobrá-las com a 
truculência ilustrada pela aludida correspondência, sem qualquer contrapartida em 
serviços, atuação política ou social, ou qualquer outra forma de apoio e estímulo a seus 
membros. Além dos músicos profissionais do Estado não contarem com qualquer apoio 
de seus órgãos de classe, sentindo-se, portanto, desamparados em suas lutas e vicissitudes 
cotidianas, ainda são objeto de tratamento aviltante e desrespeitoso, vistos como mera 
fonte de receita para a entidade.  

 
Surpreende-nos, outrossim, o aparente apego da entidade às disposições legais. 

Tal apego parece conflitar com sua prática cotidiana, uma vez ser público e notório que a 
entidade condiciona o pagamento da anuidade, tanto para carteiras definitivas quanto 
provisórias, ao pagamento de entidade sindical (igualmente inoperante na defesa dos 
interesses da classe). Tal procedimento colide frontalmente com dispositivo 
constitucional (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 8o, inciso V: 
“ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;”). Assim, 
aproveitamos a oportunidade para repudiar essa prática flagrantemente 
INCONSTITUCIONAL, inconformados com o seu prosseguimento. 

 
REPUDIAMOS a atitude descortês e truculenta tomada pelo Conselho Regional 

do Estado de São Paulo da Ordem dos Músicos do Brasil e EXIGIMOS tratamento 
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condizente com nossa condição de músicos profissionais, altamente qualificados em 
nossa esfera de atuação.  

NÃO ADMITIMOS, em hipótese alguma, ser tratados como inadimplentes e 
criminosos antes mesmo do vencimento de obrigação de natureza meramente pecuniária 
e/ou de qualquer exercício de atividade profissional com infração de decisão 
administrativa.  

 
Manifestamos ainda, nosso desejo e disposição de mudar essa ordem de coisas, 

fazendo-nos representar mais dignamente e transformar o Conselho Regional em uma 
entidade que efetivamente respeite e defenda nossos interesses genuínos. A sociedade 
moderna não mais comporta entidades meramente arrecadadoras, cuja existência não 
contribua efetivamente para o aprimoramento da classe que representa e do meio social 
como um todo.  

 
 
São Paulo, abril de 2000.  
APBSESP 
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ANEXO 9 
 
Lista de documentos coletados na mídia impressa: artigos de Luis Nassif publicados no 
Jornal Folha de São Paulo; matérias relacionadas a Música Popular Instrumental 
Brasileira coletadas nos jornais “Folha de São Paulo”. “O Estado de São Paulo” e “Valor 
Econômico”. 
 
 
Artigos de Luis Nassif relacionados à Música Popular Instrumental Brasileira 
publicadas no Jornal Folha de São Paulo (caderno “Dinheiro”). 
 
 

1. “O poeta clássico da MPB” 21/07/02 
2. “Em algum lugar do passado” 04/08/02 
3. “Nosso amigo Esmê” 11/08/02 
4. “A indústria da música brasileira” 28/08/02 
5. “O verdadeiro Jacob e Waldir” 01/09/02 
6. “O presidente bossa nova” 15/09/02 
7. “Chico viola, o rei da voz” 29/09/02 
8. “Os hinos brasileiros” 10/11/02 
9. “O ‘Tico-tico no Fubá” 13/11/02 
10. “Os violões que se cansaram” 17/11/02 
11. “O brilho de Bola Sete” 20/11/02 
12. “A dama do luar” 24/11/02 
13. “A morena de Angola” 01/12/02 
14. “O sambista mineiro” 17/12/02 
15. “O poeta que morreu de amor” 22/12/02 
16. “O maestro Léo Peracchi” 29/12/02 
17. “O grande poeta da música” 05/01/03 
18. “As mil histórias da modinha” 12/01/03 
19. “O cientista-cantor de São Paulo” 26/01/03 
20. “O culto do mistério” 02/02/03 
21. “Visitando Recife” 09/02/03 
22. “Revendo a bossa nova” 16/02/03 
23. “A importância da Bossa” 23/02/03 
24. “O marketing do Baião” 16/03/03 
25. “As profissões do meu tempo” 30/03/03 
26. “O rei desconhecido do sincopado” 06/04/03 
27. “Conversas com dona Teresa” 20/04/03 
28. “O samba-choro e o sincopado” 27/04/03 
29. “A valsa brasileira” 04/05/03 
30. “Dino e Raphael Sete Cordas” 11/05/03 
31. “Os doces transgressores” 25/05/03 
32. “O sambista branco do Méier” 01/06/03 
33. “Billy Blanco e a gafieira eclética” 08/06/03 
34. “A presença de Nara” 15/06/03 
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35. “O cantor da mil vozes” 22/06/03 
36. “A nação gaúcha” 29/06/03 
37. “O pistonista de Guará” 06/07/03 
38. “O maior show da história” 13/07/03 
39. “O nosso Jimmy Hendrix” 20/07/03 
40. “A saga de Orçar Alemán” 27/07/03 
41. “O interprete do Brasil” 03/08/03 
42. “O violão brasileiro” 10/08/03 
43. “O menino do violão” 17/08/03 
44. “A família musical brasileira” 22/02/04 
45. “O violão sarado” 11/04/04 
46. “Músicos da noite” 18/04/04 
47. “Os críticos da MPB” 05/09/04 
48. “O flautista de lata” 09/05/04 

 
Matérias relacionadas a Música Popular Instrumental Brasileira coletadas nos 
jornais Folha de São Paulo (F.S.P), O Estado de São Paulo (E.S.P) e Valor 
Econômico (V.E). 

 
Matérias sobre Música Instrumental 

 
1. “Paquito D’Rivera mostra face concertista” Irineu Franco Perpétuo (F.S.P. 

30/07/03). 
2. “Um mestre da bossa nova e seus alunos saudosos” Sergio Augusto (E.S.P 

07/12/03). 
3. “A cultura brasileira segundo Ari Barroso” Ubiratan Brasil (E.S.P 01/03/03). 
4. “Um mestre que brilhou em todos os gêneros” Mauro Dias (E.S.P 01/03/03). 
5. “Valle e Biglione, memórias brasileiras do Canadá” Beatriz Coelho Silva (E.S.P 

06/02/03). 
6. “O Dom de Salvador” Carlos Calado (F.S.P. 03/02/03). 
7. “A despedida de Ray Connif, o músico que embalou a emoção de gerações” 

Ubiratan Brasil (E.S.P 14/10/02). 
8. “Maestro tocava o que o povo pedia” Jotabê Medeiros (E.S.P 14/10/02). 
9. “O que nos leva além das meras paixões” Reportagem local (F.S.P 14/10/02). 
10. “Quase estrangeiro, Marcos Valle volta ao Brasil” Pedro Alexandre Sanches 

(F.S.P 30/10/02). 
11. “Meninos não choram?” Diego Assis (F.S.P. 15/09/02). 
12. “A volta de Pingarilho, Verocai e Meirelles” Ruy Castro (E.S.P 14/12/02). 
13. “Rádio MEC sai do arquivo e lança novo Hermeto” Beatriz Coelho Silva (E.S.P 

06/12/02). 
14. “Charles Gavin lança sua mais ousada coleção de raridades” da reportagem local 

(F.S.P. 29/11/02). 
15. “O choro de todos os sábados, que virou referência na Benedito Calixto” Ardilhes 

Moreira (E.S.P 22/11/02). 
16. “K-Ximbinho ressurge em novo CD” Beatriz Coelho Silva (E.S.P. 07/01/03). 
17. “Mariano e Lubambo ‘petecam’ ritmos” Edson Franco (F.S.P 01/01/03). 
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18. “Morre o maestro Sylvio Mazzucca” João Luiz Sampaio (E.S.P 23/01/03). 
19. “Independentes colhem os frutos no Midem” Mauro Dias (E.S.P 23/01/03). 
20. “Jazz só se for para correr riscos” Adam Sweeting (E.S.P 21/10/02). 
21. “As provocações musicais de Arthur de Faria” Jimi Joe (E.S.P. 21/10/02). 
22. “Vozes da MPB afinam CD de Raphael Rabello” Rogério Eduardo Alves (F.S.P 

12/11/02). 
23. “Ray Connif” Mario Prata (E.S.P 30/10/02). 
24. “Filha de Ray Connif deve seguir regendo sua orquestra” Jotabê Medeiros (E.S.P 

07/11/02). 
25. “Paulinho da Viola, 60 anos” Mauro Dias (E.S.P 12/11/02). 
26. “Livro busca significado de Paulinho da Viola na MPB” Pedro Alexandre 

Sanches (F.S.P 09/09/02). 
27. “Jazz, e também funk, afro-cuban e soul no som de Regina Carter” Jotabê 

Medeiros (E.S.P 01/10/02). 
28. “EMI se rende ao fetiche em coleção repleta de relíquias” reportagem local (F.S.P 

11/10/02). 
29. “As histórias saborosas do violonista Turíbio Santos” Alexandre Agabiti 

Fernandez (V.E 19/06/02). 
30. “Paulinho Nogueira revê a força harmônica de Chico” Tom Cardoso (V.E. 

19/06/02). 
31. “Aberto o precioso baú de documentos de Tom Jobim” Tom Cardoso (V. E. 

21/05/02). 
32. “IMS guarda um século de gravações de música brasileira” Cristina R. Duran (V. 

E. 09/04/02). 
33. “Um time de novos chorões invade a música brasileira” André Luiz Barros (V.E. 

11/04/02). 
34. “O alquimista Nelson Ayres combina jazz, MPB e música de concerto” Alexandre 

Agabiti Fernandez (V.E. 29/04/02). 
35. “De volta, Nana celebra fim do exílio cultural nos EUA” Tom Cardoso (V.E. 

10/07/02). 
36. “Nana ensina ABC musical para a garotada” da redação (F.S.P 13/10/02). 
37. “Música” Livio Tragtenberg (F.S.P 13/10/02). 
38. “Com 50 anos de carreira, Johnny Alf luta para não viver só de brisa” Tom 

Cardoso (V.E. 06/06/02). 
39. “O imprevisível ruído do assombro” Livio Tragtenberg (F.S.P. 14/07/02). 
40. “Gerações do choro homenageiam Waldir Azevedo” Tom Cardoso (V.E. 

11/07/02). 
41. “Paulo Moura prepara homenagem a K-Ximbinho” Tom Cardoso (25/07/02). 
42. “Da canhota de Garrincha ao Grammy” Tom Cardoso (V.E. 30/07/02). 
43. “Legado de Ary espera patrocínio para sair do baú” Tom Cardoso (V.E. 

21/08/02). 
44. “Nana Vasconcelos faz soar beats e grilhões” Diego Assis (F.S.P. 23/08/03). 
45. “Ed Motta retorna a SP com seu show ‘Dwitza’” Adriana Del Ré (E.S.P 

27/09/02). 
46. “Caixa reúne obra completa de Joaquim Callado” Beatriz Coelho da Silva (E.S.P. 

23/09/02). 
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47. “Um século de longe, um sax de perto” Arthur Nestrovski (F.S.P. 05/05/03). 
48. “Especial traça eixo entre arte e metrópole” Laura Mattos (F.S.P. 16/05/03). 
49. “Paul Motian traz sutileza ao Chivas Jazz Festival” Carlos Calado (F.S.P. 

12/05/03). 
50. “Beleza e balbúrdia guiam caixa de Baden” Pedro Alexandre Sanches (F.S.P. 

10/05/03). 
51. “Música sem palavras: instrumentistas jovens atraem platéia da mesma faixa” 

Adriana Ferreira (F.S.P. 14/04/03). 
52. “A história e o presente das big bands no CCBB” João Luiz Sampaio (E.S.P. 

01/04/03). 
53. “Pixinguinha – um choro de saudade” Carlos Heitor Cony (F.S.P. 04/04/03). 
54. “Compositores, entre a identidade e a sobrevivência” João Luiz Sampaio (E.S.P. 

09/03/03). 
55. “Os 140 anos de Ernesto Nazareth” Mauro Dias (E.S.P. 20/03/03). 
56. “Charme ingênuo oculta a arte refinada do músico” Lauro Machado Coelho 

(E.S.P. 20/03/03). 
57. “Shows e lancamentos de CDs marcam a data” Beatriz Coelho Silva (E.S.P. 

20/03/03). 
58. “O bruxo Hermeto volta à cena com seu grupo” Mauro Dias (E.S.P. 18/03/03). 
59. “A combinação perfeita de piano e violão” Mauro Dias (E.S.P. 19/03/03). 
60. “Mariano vai da pilantragem a Maria Rita” Pedro Alexandre Sanches (F.S.P. 

19/03/03). 
61. “Evento explora versatilidade do violão” Rogério Eduardo Alves (F.S.P. 

19/03/03). 
62. “Meirelles se assume ‘rei do samba-jazz’” Pedro Alexandre Sanches (F.S.P 

17/03/03). 
63. “Campos de Jordão volta ao erudito” Fabiana Correa (F.S.P. 15/03/03). 
64. “Shows lembram os 30 anos sem Pixinguinha” Ubiratan Brasil (E.S.P. 04/02/03). 
65. “’Elas não evoluíram nada’ diz Hermeto” Carlos Calado (F.S.P. 11/03/03). 
66. “Veteranos e novatos tocam Pixinguinha” reportagem local (F.S.P. 04/02/03). 
67. “Feita de quase nada para dizer quase tudo” Arthur Nestrovski (F.S.P 23/07/03). 
68. “Jazz ganha pioneira revista mensal no país” Cassiano Elek Machado (F.S.P. 

18/07/03). 
69. “Flora Purim reconquista o Brasil em miniturnê” reportagem local (F.S.P. 

27/06/03). 
70. “’A tropicália machucou a MPB’ diz Airto Moreira” reportagem local (F.S.P. 

27/06/03). 
71. “Novo premio celebra compositor Ary Barroso” reportagem local (F.S.P. 

18/06/03). 
72. “Sem Herbie Mann, Brasil perde embaixador” Cassiano Elek Machado (F.S.P. 

04/07/03). 
73. “Festival afirma interesse por música instrumental” Carlos Calado (F.S.P. 

03/06/03). 
74. “Alegria, alegria” Cassiano Elek Machado (F.S.P. 02/06/03). 
75. “Tocar no Brasil é um desafio saboroso” Carlos Calado (F.S.P 25/08/03). 
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76. “Ary Barroso surge ‘dramático’ em centenário” Pedro Alexandre Sanches (F.S.P. 
02/07/03). 

77. “Paulinho Nogueira foi simples e grande” Carlos Calado (F.S.P. 05/08/03). 
78. “Tiago Pinhiero, entre o erudito e o popular” Lauro Lisboa Garcia (E.S.P. 

07/07/04). 
79. “A história dos grandes festivais, por seu inventor” Mauro Dias (E.S.P 23/02/03). 
80. “Noções, lições e emoções de Ary Barroso (1)” Carlos Heitor Cony (F.S.P. 

07/11/03). 
81. “Bossa nova ‘levantou’ o jazz, diz pianista” Chico Santos da sucursal Rio (F.S.P. 

11/06/03). 
82. “Erudito popular” Marcos Dávila (F.S.P. 12/04/04). 
83. “Pianista vira camelô da arte sobre caminhão” Mauro Dias (F.S.P. 12/04/04). 
84. “Pesquisa classifica forró abaixo de tecno” Reinaldo José Lopes (F.S.P. 

09/01/04). 
85. “Quinteto mergulha no choro de Paulinho da Viola” Marvio dos Anjos (F.S.P. 

10/01/04). 
86. “Produtor brasileiro celebra Tom nos EUA” Pedro Alexandre Sanches (F.S.P. 

31/12/04). 
 

Artigos selecionados e organizados segundo outras chaves: 
 

A) Direitos Autorais 
 

87. “Inimigo Interno. Indústria fonográfica move ação contra fabrica de CDs por 
suposta pirataria” Pedro Alexandre Sanches (F.S.P 03/12/02). 

88. “Quem tem põe, quem não tem tira” Guilherme Werneck (F.S.P 12/05/03). 
89. “STF mantém condenação a Roberto Carlos” reportagem local (F.S.P 12/03/03). 
90. “Gil entra na guerra dos direitos autorais” Laura Mattos (F.S.P. 02/04/03). 
91. “Ouvidor da Anatel aponta falhas na fiscalização das piratas” Laura Mattos 

(F.S.P. 15/01/03). 
92. “Incompetência é o nome da crise na música” Aquiles Rique Reis (E.S.P. 

22/11/02). 
93. “O impacto da pirataria” reportagem local (E.S.P. 25/11/02). 
94. “ABPD comemora nova lei e lamenta pirataria de 59%” reportagem local (F.S.P. 

04/07/03). 
95. “Ação da MTV derruba ‘monopólio’ do Ecad” Daniel Castro (F.S.P. 27/09/02). 
96. “Justiça derruba cobrança do Ecad” Mauro Dias (E.S.P. 26/09/02). 
97. “Brasil acumula perda de 24,7 % de mercado musical em 2001” Pedro Alexandre 

Sanches (F.S.P. 23/09/02). 
98. “Busca em casa é ‘autopromoção’, diz Roberto Carlos” Jotabê Medeiros (E.S.P 

20/09/02). 
99. “Combate à pirataria” reportagem local (E.S.P 14/07/02). 
100. “Eu já ouvi isso em algum lugar” Tom Cardoso (V.E. 19/07/02). 
101. “Fernando Henrique Cardoso veta emenda à Lei dos Direitos Autorais” 

Marcel Plasse (V.E. 18/07/02). 
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B) Estabelecimentos comerciais com música ao vivo. 
 

102. “Prefeitura quer ‘bolsão’ na Vila Madalena” reportagem local (F.S.P. 
12/07/03). 

103. “Planos terão emenda após reunião” (F.S.P. 12/07/03). 
104. “Novo zoneamento criará ‘ruas do barulho’” (F.S.P. 14/03/03). 
105. “Acordo definirá destino de bares da Vila Madalena” (F.S.P. 14/03/03). 
106. “Projeto restringe funcionamento de bares” (F.S.P. 07/08/03). 
107. “Cresce adesão à lei que fecha bares à noite” (F.S.P. 10/08/02). 
108. “São Paulo tem 100 mil bares e 25 fiscais” (F.S.P. 24/08/03). 
109. “Grande São Paulo tem onda de restrição a bares” (F.S.P. 24/08/03). 

 
C) Indústria de Equipamentos Eletrônicos & Musicais 

 
110. “Lojas de instrumentos ganham novo mercado” Vera Dantas (E.S.P. 

02/12/02). 
111. “Dólar alto abre espaço para instrumentos nacionais” (E.S.P. 22/09/02). 

 
 
 

D) Numeração de obras artísticas (CDs)  
 

112. “Agora é lei, CDs têm numeração obrigatória” Mauro Dias (E.S.P. 
21/12/02). 

113. “Cantor deixa reuniões sobre numeração” Pedro Alexandre Sanches 
(F.S.P. 17/09/02). 

114. “Numeração começa prejudicando indies” Pedro Alexandre Sanches 
(F.S.P. 02/05/03). 

115. “Numeração de CDs passa a ser obrigatória” reportagem local (F.S.P. 
21/12/02). 

116. “Afogando em números” Pedro Alexandre Sanches e Francesca Angiolillo 
(F.S.P. 19/07/02). 

117. “Fecha-se o cerco” Pedro Alexandre Sanches (F.S.P. 27/09/02). 
118. “Grupo de Direitos Autorais define numeração de CDs” Ricardo de Souza 

e Tom Cardoso (V.E. 24/09/02). 
119. “Estamos sendo xingados de ladrões pela lei” Pedro Alexandre Sanches 

(F.S.P. 28/06/02). 
120. “Indústrias e artistas discutem viabilidade de numeração de CDs” Tom 

Cardoso (V.E. 16/07/02). 
121. “Começa debate de alternativas à numeração” Pedro Alexandre Sanches 

(F.S.P. 20/07/02). 
122. “FHC veta lei de numeração de CDs e livros” Leila Suwwan (F.S.P. 

18/07/02). 
123. “Numeração de CDs ou outras coisas?” Júlio Medaglia (F.S.P. 29/07/02). 

 
E) MP3/Rádio/Internet/Jabá 
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124. “Troca de músicas online ameaça o CD” Laura Holson (E.S.P. 25/02/03). 
125. “A crise das gravadoras e o racionamento do Jabá” reportagem local 

(F.S.P. 26/02/03). 
126. “Jabá incluía até drogas, diz André Midani” (entrevista) reportagem local 

(F.S.P. 21/05/03). 
127. “Pan e Abril falam em marketing” reportagem local (F.S.P. 21/05/03). 
128. “O preço do sucesso” Pedro Alexandre Sanches e Laura Mattos (F.S.P. 

21/05/03). 
129. “Mercado questiona aplicação da lei antijabá” Pedro Alexandre Sanches e 

Laura Mattos (F.S.P. 23/05/03). 
130. “Rádio entra na discuta pela verba do governo” Laura Mattos (F.S.P. 

14/05/03). 
131. “Música vigiada” Pedro Alexandre Sanches e Laura Mattos (F.S.P. 

15/04/03). 
132. “Rádios e gravadoras devem se opor a projeto” reportagem local (F.S.P. 

15/04/03). 
133. “Jabá passa por profissionalização” reportagem local (F.S.P. 15/04/03). 
134. “Projeto tentará proibição de Jabá nas TVs” Laura Mattos e Pedro 

Alexandre Sanches (F.S.P. 18/04/03). 
135. “Lobão prepara bombardeio contra os vícios da indústria cultural” Israel 

do Vale (F.S.P. 18/04/03). 
136. “Site oferece MP3 com cara de revista” reportagem local (F.S.P. 

02/04/03). 
137. “BBC e a mina de ouro brasileira” Laura Mattos (F.S.P. 19/02/03). 
138. “O fiasco das rádios no espaço cibernético” Luiz Antonio Mello (E.S.P. 

05/03/03). 
139. “Governo discute se programa para índios é ilegal” Laura Mattos (F.S.P. 

18/06/03). 
140. “Venda de música torna-se menos rigorosa” da redação (F.S.P. 07/08/02). 
141. “Quanto mais audiência, pior” Laura Mattos (F.S.P. 07/08/02). 

 
F) MIDEM 

 
142. “Montserrat Caballè lança filme no Midem” Mauro Dias (E.S.P. 

22/01/03). 
143. “Gilberto Gil incentiva produção independente” Mauro Dias (E.S.P. 

20/01/03) 
144. “Midem termina exigindo o fim da pirataria” Mauro Dias (E.S.P. 

24/01/03). 
145. “Midem abre suas portas aos músicos brasileiros” Adriana Del Ré (E.S.P. 

31/12/02). 
146. “Brasil tenta fincar a bandeira no Midem” Israel do Vale (F.S.P. 

17/01/03). 
147. “Gil defende lei de incentivo para o Carnaval” (entrevista) (F.S.P. 

21/01/03). 
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148. “Midem recebe bem a bossa eletrônica do Brasil” Mauro Dias (E.S.P. 
21/01/03). 

 
G) Indústria Fonográfica (Majors e Indies) 

 
149. “Pirataria é o cancer, diz Maynard Araújo” Pedro Alexandre Sanches 

(F.S.P. 10/03/03). 
150. “Livro faz radiografia da produção independente” Israel do Vale (F.S.P. 

01/04/03). 
151. “Abril Music surpreende artistas e funcionários” Adriana Del Ré (E.S.P. 

07/02/03). 
152. “Festivais balançam cena alternativa brasileira” Lúcio Ribeiro (F.S.P. 

22/11/02). 
153. “Salvador se torna Meca Independente” Israel do Vale (26/03/03). 
154. “Independentes promovem 1o encontro nacional em SP” Pedro Alexandre 

Sanches (F.S.P. 12/09/02). 
 

H) Política Cultural (Nacional) 
 

155. “Petrobrás divulga projetos de restauração musical” Nicola Pamplona 
(E.S.P. 01/11/02). 

156. “É hora de corrigir, e não de centralizar, as leis de incentivo” Teixeira 
Coelho (F.S.P. 06/05/03). 

157. “Polemica é tempestade em copo d’água, diz Gil” Ranier Bragon (F.S.P. 
15/05/03). 

158. “A cultura em questão” Benedito Lima Coelho (E.S.P. 07/01/03). 
159. “Senador Luiz Pastore contesta produtor cultural” (réplica) (E.S.P. 

03/01/03). 
160. “Fragmentos de um discurso rigoroso” Jotabê Medeiros (E.S.P. 04/01/03). 
161. “Ao Lula pela cultura” Júlio Medaglia (E.S.P. 26/11/02). 
162. “Governo estuda política para investimento estatal” Beatriz Coelho Silva 

(E.S.P. 14/02/03). 
163. “Leis de incentivo vão sofrer mudanças” Ubiratan Brasil (E.S.P. 

22/01/03). 
164. “Para Weffort, faltou propaganda dos feitos” Ivan Finotti (entrevista) 

(F.S.P. 16/12/02). 
165. “Gil quer R$ 300 milhões para a cultura” Jotabê Medeiros (entrevista) 

(E.S.P.15/01/03). 
166. “Gil diz que Lula prometeu repasse de verbas” Pedro Alexandre Sanches 

(F.S.P. 19/02/03). 
167. “Cultura não é mercadoria” Emir Sader (F.S.P. 28/01/03). 
168. “Gil quer unificar estrutura da Cultura” Marcelo Bartolomei (F.S.P. 

01/02/03). 
169. “FHC fez gestão neoliberal na cultura, diz PT” Andréia Michael (F.S.P. 

01/12/02). 



 271 

170. “Rouanet defende a lei que leva seu nome” Silvana Arantes (entrevista) 
(F.S.P. 18/12/02). 

171. “Governo muda Lei Rouanet” (nota) (F.S.P. 19/10/02). 
172. “Centralismo cultural” reportagem local (F.S.P. 23/10/02). 
173. “A presença do Estado na cultura brasileira” Paula Lavigne (réplica) 

(F.S.P. 25/10/02). 
174. “Cultura ainda continua fora da agenda política do país” Yacoff Sarkovas 

(F.S.P. 23/09/02). 
175. “Cultura pela metade” Ivan Finotti (F.S.P. 03/09/02). 
176. “Funarte reduz atividades em SP e no Rio” Valmir Santos (F.S.P. 

03/08/02). 
177. “Serviços voltam a contribuir ao Sesc/Senac” Marcos Cézari (F.S.P. 

18/08/02). 
178. “Responsabilidade social combina com cultura” Luis Milanesi (V.E. 

26/07/02). 
179. “Edital para a Loteria Cultural deve sair este mês” Karla Dunder (E.S.P. 

04/10/02). 
180. “A três meses do final, governo muda Lei Rouanet” Jotabê Medeiros 

(E.S.P. 18/10/02). 
181. “É inovação, diz ministro Weffort” (entrevista) (E.S.P. 18/10/02). 

 
I) Política Cultural (Estadual) 

 
182. “Cultura de SP terá filosofia empresarial” Laura Mattos (F.S.P. 18/01/03). 
183. “Estado fará pacotes de eventos grátis dia 25” reportagem local (F.S.P. 

18/01/03). 
184. “Cultura precisa de projeto de medula e osso” Regis Bonvicino (F.S.P. 

18/01/03). 
185. “Governo de SP corta R$ 17 mi da cultura” Daniel de Castro (F.S.P. 

06/05/03). 
186. “Leis estaduais perdem apoio” Israel do Vale (F.S.P. 17/06/03). 
187. “Estado quer levar Osesp para a televisão” Diego Assis (F.S.P. 02/04/03). 
188. “Tribunal pede explicações à Secretaria” reportagem local (F.S.P. 

14/11/02). 
189. “Claudia Costin: arte será arma contra tráfico” Jotabê Medeiros (E.S.P. 

04/01/03). 
 

J) Política Cultural (Municipal) 
 

190. “Gestão será de continuidade, diz Frateschi” (Entrevista) (E.S.P. 
04/01/03). 

191. “A política é a mãe de todas as artes” (Entrevista com Celso Frateschi) 
(F.S.P. 06/01/03). 
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ANEXO 10 
 
Lista de fonogramas das gravações de campo. 
 

1. Conjunto Quebra Pedra – Café Piu Piu, 04/02/03. 

2. Big Band Facção Brasil – Faculdade Mozarteum, 26/02/03. 

3. Big Band Facção Brasil – Grêmio da Escola Politécnica (USP), 17/02/03. 

4. Zé da Velha e Silvério Pontes – Bar Dinorah, 12/02/03. 

5. Sergio Rossoni Grupo – Bar Dinorah, 13/02/03. 

6. Cláudio Roditi e Roberto Sion – Sesc (Pompéia), 16/02/03.  

7. Chico Saraiva – Bar Dinorah, 20/02/03. 

8. Chico Saraiva – Fnac, 06/06/03. 

9. Chico Saraiva – Tom Brasil, 17/06/03. 

10. Hermeto Pascoal – Sesc (Vila Mariana), 22/02/03.  

11. Aquilo Del Nisso – Bar Dinorah, 27/02/03. 

12. Carlinhos Antunes – Bar Dinorah, 07/03/03. 

13. Zérró Santos Quinteto – Bar Dinorah, 25/03/03. 

14. Banda Mantiqueira – Centro Cultural Banco do Brasil, 01/04/03. 

15. Umdoistrio – Sesc (Pompéia), 02/04/03. 

16. SoundScape Big Band Jazz – Centro Cultural Banco do Brasil, 08/04/03. 

17. Orquestra Popular de Câmara – Parque Trianon, 12/04/03. 

18. Big Band Jazz Sinfônica – Centro Cultural Banco do Brasil, 15/04/03. 

19. Nivaldo Ornelas – Sesc (Pompéia), 10/05/03. 

20. Orquestra de Câmara da USP – Auditório Camargo Guarnieri, 09/05/03. 

21. Antúlio Madureira – Instituto Cultural Itaú, 23/05/03. 

22. Água de Moringa – Sesc (Paulista), 26/05/03. 

23. Curupira – Sesc (Vila Mariana), 30/05/03. 

24. Toninho Horta – Sesc (Consolação), 02/06/03. 

25. Mandu Sarará – Sesc (Consolação), 04/06/03.  

26. Mandu Sarará – Sesc (Pompéia), 06/07/03. 

27. Nelson Ayres – Sesc (Consolação), 16/06/03. 

28. Comboio – Blen Blen, 11/08/03.  
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29. Flora Purim e Airto Moreira – Sesc (Vila Mariana), 28/06/03.  

30. Arismar do Espírito Santo – Teatro do Sesi, 23/07/03. 

31. Armazém – Sesc (Vila Mariana), 06/11/03. 

32. Fernando Correia – Sesc (Vila Mariana), 06/11/03. 

33. Fernando Correia e Amilton Godoy (Workshops) – Sesc (Vila Mariana), 

06/11/03. 

34. Airto Moreira – Fnac, 13/11/03. 

35. Sambazz – Rife Café, 19/02/04. 

36. João Donato – Sesc (Pompéia), 06/03/04. 

37. Trio Violonístico – Museu da Casa Brasileira, 28/03/04. 

38. Arruda Brasil – Biblioteca Alceu Amoroso Lima, 29/03/04. 

39. Terra Brasil – Fnac, 17/07/04. 

40. Arrigo Barnabé – Sesc (Vila Mariana), 12/09/04. 

41. Turíbio Santos – Sesc (Paulista), 15/03/04. 

42. Orquestra Tabajara – Sesc (Pompéia), 11/01/05. 

 
 


