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RESUMO 

Fundamentada no materialismo histórico dialético e tendo em vista os nexos entre cultura, 

trabalho e educação, a pesquisa evidencia a produção musical de compositores da música po-

pular, destacando a noção/conceito de ―compositores críticos‖ para se referir aqueles(as) tra-

balhadores(as) da cultura que possuem a maior parte de sua obra, ou uma parte considerável, 

produzida a partir da crítica às relações sociais capitalistas. Explicitamos a recorrência desse 

tipo de compositores(as) ao longo da história da música brasileira e, como evidência interro-

gada de nossa noção/conceito, analisamos elementos que revelam concepções de mundo de 

―compositores críticos‖ em relação ao modo capitalista de produção da existência humana. 

Para tal, elegemos o Trio Calafrio, composto por Barbeirinho do Jacarezinho, Luiz Grande e 

Marquinhos Diniz, compositores-trabalhadores cuja produção musical deriva de suas experi-

ências de classe. Os debates sobre cultura em Gramsci, Williams e Thompson formaram a 

base para fundamentação teórica da noção/conceito de ―compositores críticos‖. A partir das 

reflexões gramscianas, foi possível compreender o ato de compor como uma atividade intelec-

tual/filosófica e esses compositores críticos, mesmo aqueles com pouca escolaridade, como 

intelectuais/filósofos que carregam concepções de mundo que, de alguma maneira, contestam 

as relações sociais capitalistas. Além da revisão de literatura sobre história da música popular 

e sobre as relações entre cultura, trabalho e educação, somamos uma revisão filmográfica (do-

cumentários e entrevistas) sobre a obra do Trio Calafrio aos procedimentos de pesquisa. Tam-

bém foram importantes as análises discográficas das letras das músicas do grupo musical e as 

entrevistas semi-estruturadas com o compositor Marcos Diniz. 

 

Palavras-chaves: Trabalho-educação; Música popular; Cultura; Compositores críticos; Trio 

Calafrio. 

 

ABSTRACT 

Based on the dialectical historical materialism and considering the links between culture, 

work and education, this research highlights the musical production of popular music compo-

sers, highlighting the notion/concept of ―critical composers‖ to refer to those workers of the 

culture that possess most of their work, or a considerable part or it, produced from the critique 

of capitalist social relations. We explain the recurrence of this type of composers throughout 

the history of Brazilian music and, as a questioned evidence of our notion/concept, we analy-

ze elements that reveal worldviews of ―critical composers‖ in relation to the capitalist mode 

of production of human existence. To this end, we elected the Trio Calafrio, formed by Bar-

beirinho do Jacarezinho, Luiz Grande and Marquinhos Diniz, composer-workers whose musi-

cal production derives from their class experiences. The debates about culture in Gramsci, 

Williams and Thompson formed the basis for the theoretical foundation of the notion/concept 

of ―critical composers‖. From Gramscian reflections, it was possible to understand the act of 

composing as an intellectual/philosophical activity and these critical composers, even those 

with a low education level, as intellectuals/philosophers who carry worldviews that, in some 

way, contest capitalist social relations. In addition to the literature review on the history of 

popular music and on the relationship between culture, work and education, we added a fil-

mographic review (documentaries and interviews) about the work of Trio Calafrio to the rese-

arch procedures. Also important were the discographic analyzes of the lyrics of the musical 

group‘s songs and the semi-structured interviews with the composer Marcos Diniz. 

 

Keywords: Work-education; Popular Music; Culture; Critical Composers; Trio Calafrio. 
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INTRODUÇÃO 
 Essa é a segunda pesquisa envolvendo música e educação que apresento ao longo da 

trajetória acadêmica iniciada no ano de 2007, quando ingressei no curso de graduação (bacha-

relado e licenciatura) em História na Universidade Federal Fluminense. A primeira foi reali-

zada no ano de 2018 como um trabalho de conclusão do Curso de Especialização Saberes e 

Práticas na Educação Básica (CESPEB), pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, 

intitulado ―O ensino da história e cultura afro-brasileira através do samba‖, no qual argumen-

tei a importância desse gênero musical para a compreensão da história e da cultura da popula-

ção negra, assim como suas contribuições para a história do Brasil. Sustentei a importância 

dos(as) professores(as) de História de incorporarem o samba como recurso pedagógico e, ao 

mesmo tempo, como fonte histórica, de maneira a contemplar a lei 10.639, que institui o ensi-

no da história e da cultura afro-brasileira no currículo da educação básica. 

 No primeiro trabalho, realizado em 2018, procuramos analisar o samba enquanto resis-

tência cultural da população negra no início do século XX. Por ser elemento constituinte da 

cultura negra, esse gênero musical carrega memórias do cativeiro, narrando processos históri-

cos de longa duração, especialmente a resistência dos(as) africanos(as) e seus(as) descenden-

tes durante mais de três séculos de escravidão. Também são importantes fontes históricas que 

nos informam sobre a população afro-descendente no início do século XX: suas condições de 

vida, suas dificuldades, suas lutas, suas esperanças, suas tristezas e suas alegrias. 

 Uma das hipóteses levantadas na monografia da especialização é a de que o samba 

abriga potencial para narrar toda a história do Brasil, contada a partir das concepções de vida 

e de mundo dos(as) afro-descendentes. Em outras palavras, é possível, por meio desse gênero 

musical, reconstruir a história brasileira ―vista de baixo‖, assim como o fez Edward Palmer 

Thompson (1987) ao pesquisar sobre a formação da classe trabalhadora na Inglaterra e anali-

sando o ritual conhecido como rough music (1998) como expressão da cultura e, ao mesmo 

tempo, da luta de classes. Em nossa pesquisa sobre o samba, sinalizamos que 

[…] através da utilização do samba como fonte histórica, podemos resgatar e 

entrar em contato com diversos processos históricos que formaram o Brasil e 

a sociedade brasileira, através da ótica dos(as) africanos(as) e seus(as) des-

cendentes. O samba guarda memórias ancestrais, de alguns aspectos das so-

ciedades africanas e também de processos de longa duração, como a diáspo-

ra, a travessia atlântica, a escravidão, a resistência, as condições de vida da 

população negra liberta no início do século XX e posteriormente. (SAN-

TOS, 2018, p. 66) 

 Dessa maneira, pudemos constatar que o samba é uma fonte histórica que permite a-

preender a história brasileira na longa duração, desde o período colonial, com o processo de 
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escravidão dos negros africanos, até o racismo estrutural presente na sociedade brasileira, 

decorrente de mais de três séculos do regime escravocrata, que continua vitimando, prejudi-

cando e excluindo a população negra de diversas formas. Sustentamos que grande parte dos 

processos históricos registrados pela história e pela historiografia oficiais é passível de ser 

contrastada com composições de sambistas que abordaram esses processos através de concep-

ções de mundo da população afro-descendente e/ou de pessoas que partilhem das mesmas 

perspectivas. É possível resgatar muitas informações sobre a população negra que foram apa-

gadas ou omitidas da história e historiografia oficiais, possibilitando correções das distorções, 

imprecisões e apagamentos engendrados pela história única perpetrada pelo eurocentrismo 

(SANTOS, 2018). 

 Partindo desses pressupostos, na pesquisa anterior, elegemos três composições de dife-

rentes artistas para retratar distintas épocas históricas: ―Canto das três raças‖ (Mauro Duarte e 

Paulo César Pinheiro – 1976); ―Kizomba: A festa da raça‖, samba-enredo da escola de samba 

Unidos de Vila Isabel do ano de 1988 (composto por Rodolpho, Jonas e Luiz Carlos da Vila) e 

―Identidade‖ (Jorge Aragão, 1992). Analisamos as letras e alguns elementos musicais para 

apreender as narrativas históricas registradas pelos compositores. Assim justificamos a esco-

lha das músicas: 

A primeira, ―Canto das três raças‖, aborda o violento processo de coloniza-

ção e ocupação do território brasileiro a partir da interação conflituosa entre 

as três principais etnias que formaram o povo brasileiro: os povos indígenas 

que ocupavam o território que viria a ser a América portuguesa; os portugue-

ses, brancos europeus e colonizadores do território que viria a ser o Brasil; e 

os negros africanos, transportados da África através do oceano Atlântico para 

serem escravizados no projeto colonizador português. (SANTOS, 2018, p. 

66-67)   

 Importante considerar que, na composição gravada na década de 1970, a letra cita o 

episódio conhecido como ―Inconfidência Mineira‖ e dialoga com a situação da classe traba-

lhadora da época. Por sua vez, a segunda música, ―Kizomba: a festa da raça‖ é um samba-

enredo da escola de samba Unidos de Vila Isabel, que conquistou o título do carnaval do ano 

de 1988, centenário da abolição oficial da escravidão no Brasil, por meio da lei Áurea, assina-

da em 1888 pela Princesa Isabel. Podemos observar que: 

O samba-enredo exalta algumas figuras negras, como Zumbi dos Palmares, 

um dos líderes do maior quilombo da América portuguesa, além da escrava 

Anastácia e a cantora Clementina de Jesus. A letra também destaca a contri-

buição dos(as) africanos(as) e seus(as) descendentes para construção da cul-

tura brasileira, e realiza uma reflexão crítica sobre a abolição e as condições 

da população negra cem anos depois da liberdade jurídica. (SANTOS, 

2018, p. 67) 
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 A terceira e última composição, ―Identidade‖, trata de questões fundamentais, como o 

racismo que permanece na sociedade brasileira, a discriminação cotidiana sofrida pelas pesso-

as negras, como no exemplo citado na canção, da distinção entre o elevador social e o eleva-

dor de serviço. Racismo e discriminação são heranças da escravidão, conforme explicita a 

letra (SANTOS, 2018, p. 67). A canção aborda atos discriminatórios contra a população negra 

que se perpetuam em nosso cotidiano e parte do fato de algumas pessoas negras já terem sido 

impedidas de acessar o elevador social, sendo coagidas a utilizar o elevador de serviço. Jorge 

Aragão conclama a população negra e mestiça a resistir contra esses atos de racismo: ―Sai 

desse compromisso/ Não vai no de serviço/ se o social tem dono‖. Nesse caso, o elevador 

representa os conflitos étnico-raciais que estruturam a sociedade brasileira. 

 Em síntese, as canções que escolhemos para análise no trabalho final do curso de es-

pecialização em ensino de história abordam três períodos históricos distintos: A) o início da 

colonização, com destaque para a escravização dos(as) indígenas e dos(as) africanos(as); B) a 

abolição da escravidão (1888), destacando-se a atuação dos(as) negros(as) na luta por liberda-

de e igualdade; C) a sociedade brasileira na década de 1990, com seu racismo e sua discrimi-

nação que persistem até os dias atuais, consequências de mais de três séculos de escravidão. 

Neste sentido, podemos afirmar que as composições de diferentes sambistas nos permitem 

entrar em contato com diversos períodos e processos da história brasileira. Desse modo, o 

samba pode ser uma fonte histórica permanente para o ensino da história do Brasil vista a 

partir dos(as) afro-descendentes. Conteúdos e processos históricos que são estudados nas au-

las de história podem ser apreciados e contrastados por meio da utilização do samba (SAN-

TOS, 2018, p. 67).  

O trabalho de investigação do curso de especialização surgiu de minha experiência 

como professor de história em algumas redes de ensino públicas (Prefeituras de Paracambi, 

São Gonçalo e Seropédica e Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro) desde o ano de 2012 

e também como músico de samba, atuando desde o ano de 2008 como amador e de 2012 até 

2018 como profissional em diversos grupos e rodas de samba. A pesquisa citada, desenvolvi-

da em 2018, nasceu da necessidade de teorizar a prática docente, principalmente por meio de 

tentativas de incluir o samba nas aulas para trabalhar conteúdos de história do Brasil; essas 

primeiras tentativas de inclusão foram intuitivas, carecendo de bases teórico-metodológicas.  

O final de 2018 foi o momento de participar de processo seletivo para o mestrado em 

educação da Universidade Federal Fluminense, submetendo o projeto de pesquisa que daria 

continuidade à temática do samba no ensino de História. Ingressei em 2019 e, durante a traje-
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tória da formação acadêmica, fui construindo e redefinindo o objeto de pesquisa, bem como 

os fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa que apresento. 

  A categoria de ―compositores críticos‖, que pretendemos desenvolver, é central para a 

compreensão dos objetivos desta pesquisa. Do modo como pudemos compreender nessa pri-

meira pesquisa,―compositores críticos‖ seriam aqueles(as) trabalhadores(as) da cultura que se 

caracterizam por terem a maior parte de suas composições (ou uma parte significativa) criada 

a partir de conteúdos críticos, politizados, que denunciam diversos tipos de opressões e injus-

tiças sociais. Portanto, de nosso ponto de vista, podemos entender esse tipo de produção mu-

sical como uma manifestação artística que corrobora, direta ou indiretamente, para a defesa 

dos interesses da classe trabalhadora. 

 Mais do que discurso, essas composições são fontes de conhecimento, uma manifesta-

ção da cultura popular, cuja matriz é a experiência de homens e mulheres que vivem e perce-

bem a contradição entre capital e trabalho. Considerando as relações entre trabalho e educa-

ção e partindo da premissa do princípio educativo do trabalho, argumentamos que essas obras 

possuem um grande potencial na formação de uma consciência crítica, na medida em que ex-

plicitam a exploração da força de trabalho, os diversos tipos de opressão, a destruição da natu-

reza pelo sistema capitalista, o machismo, a homofobia, o racismo estrutural, entre outros.  

A presente pesquisa busca compreender as relações entre cultura, trabalho e educação, 

mediadas pela música, considerando-a como expressão artística e, ao mesmo tempo, elemento 

de formação humana que pode contribuir para a constituição de uma visão de mundo crítica às 

relações sociais de produção da vida que regem o capitalismo. Estamos interessados na com-

posição musical enquanto um trabalho cultural e educativo exercido pelos(as) trabalhado-

res(as) da cultura. Identificaremos autores(as) que podem ser considerados(as) como expres-

são da categoria de compositores críticos, uma vez que suas composições musicais contém 

críticas às relações sociais capitalistas. A identificação de diversos(as) compositores(as) com 

essas características ao longo da história da música popular brasileira poderá contribuir para 

embasar e validar a categoria proposta. Queremos evidenciar as maneiras pelas quais esses(as) 

trabalhadores(as) da cultura denunciam a contradição entre capital e trabalho em suas obras. 

Visamos apreender a percepção da realidade social desses(as) trabalhadores(as) da cultura, 

suas concepções de mundo reveladas em seu trabalho musical. 

 Nós, da Academia, precisamos ―ouvir as vozes‖ dos(as) compositores(as), principal-

mente aqueles(as) oriundos da classe trabalhadora. Precisamos transformar suas contribuições 

musicais em contribuições educacionais, explicitar que produzem conhecimentos válidos, 
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críticos. É necessário entender que o povo, a classe operária também produz cultura e refle-

xões críticas, engajadas. Precisamos corroborar, conforme já foi explicitado acima, o potenci-

al da música como um elemento de crítica social ao longo do tempo. 

Em tempos neoliberais e irracionais de ataques à ciência, às universidades e ao conhe-

cimento científico (principalmente aos saberes fundados sob uma perspectiva crítica, de trans-

formação social), faz-se urgente a tentativa de conceber a produção musical de ―compositores 

críticos‖, especialmente aqueles(as) oriundos(as) da classe trabalhadora, como reflexões críti-

cas e conscientizadoras. Partindo dessa perspectiva, é possível argumentar que a contestação 

ao status quo, as ideias e concepções consideradas subversivas e combatidas pelos setores 

conservadores e reacionários não estão presentes apenas nas teorias acadêmicas e intelectuais 

que são estudadas nas instituições superiores de ensino e pesquisa; encontram-se com todo o 

vigor e consistência na produção, na visão de mundo e no ideário dos(as) oprimidos(as). A 

denúncia das opressões, a defesa de igualdade e liberdade não são exercidas apenas pelos(as) 

chamados(as) ―comunistas‖, revolucionários(as) e intelectuais, conforme argumento defendi-

do por uma expressiva parcela da população brasileira que abraçou o discurso conservador 

neofacista; também fazem parte das ideias e do discurso da classe trabalhadora, como vere-

mos no trabalho dos ―compositores críticos‖, trabalhadores(as) da cultura que produzem esses 

discursos a partir de suas composições. 

No atual momento histórico, em especial a partir do golpe de 2016 que destituiu Dilma 

Rousseff da presidência da República, instauraram-se perseguições e ataques contra a escola e 

a educação pública empreendidos pelo grupo político reacionário que se encontra no poder 

desde as eleições de 2018. Portanto, faz-se necessário uma defesa dessas instituições de ensi-

no e pesquisa, além de uma reflexão no sentido do desenvolvimento de outros processos edu-

cativos que contribuam para uma formação humana crítica, principalmente aqueles construí-

dos a partir do povo e de sua cultura. 

Mas o que seria uma composição crítica? Para um melhor entendimento de tudo o que 

abordamos até agora, vamos ilustrar com um exemplo: O samba do operário, dos manguei-

renses Alfredo Português, Cartola e Nélson Sargento, que infelizmente nos deixou no dia 

27/05/2021 aos 96 anos de idade, vitimado pela COVID-19: 

Se o operário soubesse 
Reconhecer o valor que tem seu dia 
Por certo que valeria 
Duas vezes mais o seu salário 
Mas como não quer reconhecer 
É ele escravo sem ser 
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De qualquer usurário 
Abafa-se a voz do oprimido 
Com a dor e o gemido 
Não se pode desabafar 
Trabalho feito por minha mão 
Só encontrei exploração 
Em todo o lugar. 
 

 Por meio da letra desse samba, podemos perceber diversos elementos críticos, come-

çando pelos termos empregados: operário, salário, escravo, usurário, oprimido, exploração. 

Todos eles encontram-se presentes no pensamento marxista. Os artistas denunciam a explora-

ção da força de trabalho dos operários. Podemos até enxergar uma crítica ao processo definido 

por Karl Marx (1958, p. 39) como ―mais valia‖: ―A força de trabalho, produzindo um valor 

maior do que o seu preço de custo (o salário), isto é, uma mais valia […]‖. Ao afirmar que o 

operário não reconhece o valor que tem seu dia, e que, se reconhecesse seu salário valeria o 

dobro, os compositores estão conscientes e denunciam que a classe burguesa lucra e faz sua 

fortuna através da apropriação do valor da força de trabalho, que produz mais do que custa 

para os proprietários dos meios de produção. 

 Diante dessas reflexões, algumas perguntas serviram de guia para a nossa investiga-

ção: quais são as características dos(as) compositores(as) populares enquanto grupo social? 

Que experiências compartilham? Quais são as especificidades do seu trabalho criativo? Quais 

são as condições de vida em que esses(as) artistas trabalham e produzem/reproduzem sua e-

xistência? Quais são as dimensões políticas e educativas do seu trabalho? Em que medida o 

trabalho desses(as) artistas contribui para o desenvolvimento de uma consciência crítica para 

com as relações sociais capitalistas? 
1
 

 Visando nortear a construção do nosso objeto, seguimos para as/os seguintes ques-

tões/pressupostos: 

 Partindo do pressuposto da música popular enquanto resistência cultural, podemos 

considerar que existem compositores(as) que se destacam pelo fato de sua obra ser imbuída de 

criticidade, contestações ao status quo e ao sistema do capital. Estamos propondo a apreensão 

                                                 
1
  A professora Luciana Requião destaca algumas questões pertinentes para um melhor entendimento do trabalho 

dos músicos: quem é esse(a) músico/musicista? É uma classe, são várias classes ou subclasses? Também observa 

que é importante atentar para a relação entre os músicos/compositores e a questão sindical, se são sindicalizados 

ou possuem alguma relação com os sindicatos da categoria. Aponta ainda que as questões de direitos autorais são 

as que mais mobilizam e atraem os(as) compositores(as) para o âmbito da participação e luta sindical; porém, a 

maioria desses(as) compositores(as) são intérpretes/compositores(as). Ao que parece, aqueles(as) que são exclu-

sivamente autores(as), se organizam menos a nível sindical para exigir seus direitos, questão interessante e que 

merece ser investigada.  
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desses(as) trabalhadores(as) da música a partir da categoria de ―compositores críticos‖, a fim 

de compreender seu trabalho criativo. 

O trabalho desses(as) ―compositores(as) críticos‖ pode ser visto como uma militância 

político-cultural mais ou menos consciente e com diferentes níveis de intencionalidade; se-

gundo Gramsci: senso comum, bom senso, filosofia, filosofia da práxis. Esses níveis de inten-

cionalidade estão diretamente ligados a diferentes níveis de elaboração teórica, de acordo com 

cada compositor(a). 

As letras das músicas constituem diversas formas de discursos críticos que estão dire-

tamente ligados com a origem social dos(as) ―compositores(as) críticos‖, seu nível de instru-

ção formal, suas possibilidades de acesso à educação e cultura, suas condições materiais, entre 

outros. Esses discursos críticos podem ser construídos em uma linguagem formal ou informal 

(ou mesmo um estilo que combine os dois modos). Os(as) compositores(as) podem produzir a 

partir de referências acadêmicas/eruditas ou populares (ou ainda das duas referências, como é 

o caso do compositor Aldir Blanc). 

Esses discursos críticos podem levantar questões filosóficas e existenciais, empregar 

referências históricas, sociológicas e de diversas áreas científicas: podem constituir-se em 

uma análise filosófica, política, histórica, sociológica; ou podem ser uma crônica do cotidiano 

da classe trabalhadora, construída a partir do humor, da ironia, da contestação ao status quo, 

do universo mental e cultural compartilhado pelos(as) trabalhadores(as) de uma mesma época. 

Entendemos que não devem existir hierarquias e nem superioridade entre esses discursos e 

consideramos que são complementares. 

Sendo assim, nossa hipótese é a de que os compositores trabalhadores do grupo musi-

cal Trio Calafrio são uma das evidências interrogadas da nossa categoria de ―compositores 

críticos‖, e que contribuem para a construção teórica da mesma; suas letras que serão analisa-

das constituem a empiria reveladora de concepções de mundo que em certa medida questio-

nam e, às vezes, se contrapõem às relações sociais capitalistas. 

Portanto, em nossa pesquisa, estabelecemos os seguintes objetivos:  

OBJETIVO GERAL 
 Tendo em conta os  nexos entre cultura, trabalho e educação, o objetivo da pesquisa é 

analisar elementos que revelam concepções de mundo de ―compositores críticos‖ em relação 

ao modo capitalista de produção da existência humana. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
A) Refletir acerca da produção musical como resultado do trabalho e como expressão da cul-

tura, tendo em conta suas dimensões educativas; 

B) Identificar autores/as cujas composições musicais revelem críticas às relações sociais capi-

talistas e, em particular, às contradições entre capital e trabalho presentes na sociedade brasi-

leira; 

C) Apreender manifestações das condições de vida da classe trabalhadora e, em particular, dos 

trabalhadores da música, reveladas e analisadas pelo Trio Calafrio e por compositores que 

possam ser caracterizados como ―compositores críticos‖. 

  

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO: SEGUINDO AS TRILHAS DE 

GRAMSCI, WILLIAMS E THOMPSON 

 Nossa pesquisa é embasada teoricamente no materialismo histórico dialético e em suas 

categorias gerais. Além da categoria de trabalho, que já foi citada anteriormente, nos embasa-

remos em outras que são essenciais para a construção e o desenvolvimento teórico da investi-

gação empreendida: mediação, contradição, totalidade e particularidade.   

Partindo do referencial marxista, podemos compreender determinadas composições 

musicais como resistência cultural. Na produção da hegemonia e contra-hegemonia, a música 

atua como mediação. As composições também se constituem como mediadoras entre os ou-

vintes e a realidade social, da maneira como esta realidade social é percebida pelos(as) com-

positores(as); e também se constituem entre esses ouvintes e a experiência desses composito-

res, que, muitas vezes, podem ser entendidas como experiências de classe (THOMPSON, 

1987) compartilhadas com os ouvintes. 

 Por meio dessas produções musicais, é possível perceber as contradições sociais, prin-

cipalmente aquelas engendradas pelas contradições fundamentais: a divisão da sociedade em 

classes, fundada na contradição entre trabalho e capital. As composições críticas explicitam 

essas contradições, desvelando criticamente a realidade. Um tema recorrente, especialmente 

no samba, é a denúncia da exploração da força de trabalho pela classe burguesa. Diversas 

composições mostram esses conflitos, assim como o processo de resistência desenvolvido 

pelos(as) trabalhadores(as). 

 Ao observar atentamente essas canções, estamos tentando captar a totalidade social, ou 

seja, as diversas partes e elementos que compõem a sociedade e as relações que estabelecem 

entre si. Por exemplo, ao analisarmos a exploração econômica através das letras das músicas, 



17 

é possível perceber a exploração da força de trabalho, os sentimentos que essa exploração 

gera, as reações dos(as) explorados(as), a desigualdade econômica entre as classes, os confli-

tos gerados por essa desigualdade, as dificuldades da classe trabalhadora. Dessa maneira, po-

demos enxergar diversos aspectos sociais que estão relacionados. 

 Procurando trabalhar dialeticamente as relações entre a particularidade e o universal, 

podemos considerar que cada compositor constitui uma particularidade dentro de um universo 

de compositores, artistas e demais trabalhadores da cultura. A partir da análise de cada com-

positor(a) em particular, poderemos vislumbrar o universo dos ―compositores críticos‖. As 

experiências e situações descritas em suas obras também são particularidades que guardam 

relações com o universal, por serem experiências particulares, individuais, mas que são com-

partilhadas pela classe trabalhadora. 

Os principais autores selecionados foram Antonio Gramsci, Raymond Williams e E. P. 

Thompson, além de autores(as) de apoio, com textos que refletem sobre a obra e as contribui-

ções desses três intelectuais. Esse embasamento teórico permite-nos analisar a cultura (cate-

goria debatida a partir dos três autores) em relação com as outras instâncias - especialmente a 

política e a economia - e como estruturante da sociedade. Apropriamo-nos de algumas catego-

rias fundamentais desses três pensadores, que são a base das nossas reflexões e dos nossos 

esforços para a construção da noção/conceito proposta, ―compositores críticos‖. 

 Dos diversos desenvolvimentos teóricos gramscianos, nos aproximamos daqueles que 

julgamos mais pertinentes para nossos objetivos: atividade intelectual e filosófica, cultura, 

hegemonia, concepção do mundo e consciência. Partindo das formulações de Gramsci de que 

todos os seres humanos são filósofos e intelectuais, compreendemos que os(as) composito-

res(as) são filósofos(as) e intelectuais e sua produção é uma atividade filosófica e intelectual. 

Ao compor, estão organizando a cultura (especialmente a cultura dos subalternizados) e, tam-

bém, legitimando ou contestando a hegemonia vigente, contribuindo, assim, para a construção 

do processo hegemônico (e também contra-hegemônico). Essas composições revelam diver-

sas concepções de mundo, muitas vezes opostas às concepções de mundo das classes domi-

nantes. As obras desses(as) artistas expressam a sua consciência, ou seja, o grau de entendi-

mento que possuem da realidade, das relações e das contradições sociais. Dessa maneira, con-

sideramos que existe uma articulação entre o discurso crítico produzido nas letras das canções 

e o desenvolvimento de uma consciência crítica por parte da classe trabalhadora. 

 Trabalhamos com dois conceitos em Raymond Williams que também foram analisados 

em Gramsci: cultura e hegemonia. Dialogamos a perspectiva gramsciana com as reflexões do 
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lingüista gaulês, possibilitando maior aprofundamento e amplitude na discussão e construção 

teórica. Williams nos revela os aspectos subjetivos e implícitos da cultura e da hegemonia e 

também contribui para o debate acerca da música enquanto um elemento constituinte do pro-

cesso de contra-hegemonia. 

 E. P. Thompson nos auxilia com seus conceitos de história vista de baixo, agência hu-

mana, cultura, classe, luta de classes, consciência de classe e experiência. Ao elegermos com-

positores(as) da música popular como sujeitos de nossa pesquisa e suas letras como uma das 

principais fontes documentais, estamos nos aproximando da proposta teórica e metodológica 

da história vista de baixo (e procurando captar processos educativos vistos de baixo). A partir 

dessas composições, é possível revelar a agência humana desses(as) compositores(as), que 

atuam como sujeitos históricos deixando sua marca registrada no tempo. A concepção de cul-

tura em Thompson permitiu a apreensão deste conceito sob a perspectiva classista, evidenci-

ando o caráter de resistência da cultura popular na longa duração, sendo extremamente rele-

vante para nossa pesquisa. A discussão sobre classe, luta de classes e consciência de classe foi 

fundamental para entendermos os(as) compositores(as) a partir de sua origem de classe traba-

lhadora, a sua produção a partir da luta de classes (especialmente como essas letras expressam 

a luta de classes). 

 Por fim, a mais poderosa categoria thompsoniana, experiência, nos auxilia a compre-

ender a produção musical desses(as) artistas a partir de suas experiências classistas, princi-

palmente aquelas compartilhadas por toda a classe trabalhadora, como a  exploração da força 

de trabalho. Ao ouvirmos essas composições, estamos entrando em contato com as experiên-

cias desses compositores, que, muitas vezes, são semelhantes às experiências dos ouvintes.   

Esses autores e suas reflexões colocam a cultura como uma instância que é estruturada 

por outras instâncias e também é estruturadora da sociedade junto às outras instâncias, e não 

como mero reflexo da economia, como sugerem algumas interpretações embasadas no mar-

xismo estruturalista. Em outras palavras: economia, política e cultura interagem entre si na 

estruturação da realidade humano-social. Portanto, podemos analisar a obra desses(as) traba-

lhadores(as) da cultura a partir de sua materialidade e em relação com a economia, a política e 

outras instâncias sociais. 

 

A CONSTRUÇÃO DO OBJETO E OS PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 Consideramos que a organização dos procedimentos de pesquisa é um dos maiores 

desafios de uma investigação, dado o complexo percurso de construção do tema. Segundo 

Evangelista e Shiroma (2019, p. 6-7): 
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[...] nossos temas de pesquisa [...] surgem como temas na história e se trans-

formam em objeto construído na história [...]. [...] entre o nascimento histó-

rico de nosso tema e sua transformação em conhecimento objetivo há um 

processo histórico de produção desse conhecimento. 
Refletindo sobre o processo histórico de produção da nossa pesquisa, julgamos rele-

vante, nesse momento, retomar algumas etapas da construção do objeto que se relacionam 

diretamente com as tentativas de definição dos procedimentos metodológicos. 

 O projeto inicial submetido para seleção no PPGE – UFF era uma continuidade da 

temática iniciada no trabalho de especialização sobre o samba no ensino de História. Ao ser 

admitido no programa, conforme acordado com a antiga orientação, mudei minha temática de 

pesquisa. Sugeri uma pesquisa sobre compositores de samba que possuíam um discurso críti-

co em suas composições, ideia que foi recebida com entusiasmo.  

 A partir disso, o primeiro desafio foi a escolha dos(as) compositores(as). Inicialmente, 

havíamos pensado em analisar o discurso crítico através das letras das canções, porém foi 

levantada a possibilidade de realizar entrevistas com os(as) compositores(as). Portanto, o pri-

meiro critério de escolha foi compositores(as) que estivessem vivos(as). A princípio, pensa-

mos/cogitamos nos seguintes nomes: Aldir Blanc (falecido em 04/05/2020, mas na época ain-

da vivo), Aluísio Machado, Lecy Brandão, Marcos Diniz, Martinho da Vila, Nei Lopes, Nél-

son Sargento (falecido em 27/05/2021, mas na época ainda vivo), Serginho Meriti. A ideia era 

entrevistar de quatro a seis desses(as) compositores(as). Portanto, o principal procedimento 

metodológico da pesquisa seriam entrevistas semi-estruturadas. 

 Em detrimento de algumas questões, houve a mudança de orientação e de linha de 

pesquisa em abril de 2020 para a linha Trabalho-Educação sob orientação da professora Lia 

Tiriba, que aceitou orientar a temática escolhida anteriormente, posto que a mesma estava 

sendo construída por meio dos debates, das discussões e das leituras da disciplina cursada em 

2019/02, intitulada ―Cultura, Trabalho e Educação em Gramsci e Thompson‖, por ela oferta-

da. Iniciamos nosso trabalho e fomos conversando em torno do projeto. Retomamos a suges-

tão de focar a análise nas letras das músicas. A princípio, havíamos pensado em trabalhar ape-

nas com compositores de samba, porém surgiu a ideia de incluir autores de outros gêneros 

musicais. Dessa maneira, foi possível eleger compositores que não estavam vivos. Pensamos 

em alguns nomes: Belchior, Beto Guedes, Paulo César Pinheiro, Raul Seixas, Trio Calafrio e 

Wilson Batista.     

 Logo percebemos que seriam muitos artistas para analisar a obra e resolvemos retirar 

da lista Beto Guedes e Trio Calafrio. A qualificação do projeto ocorreu em junho de 2020 e a 

banca considerou que os quatro artistas restantes (Belchior, Paulo César Pinheiro, Raul Seixas 
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e Wilson Batista) ainda estavam dentro de um recorte cronológico e empírico muito extenso 

para uma pesquisa de dissertação de mestrado. Após passar pela banca de qualificação, em 

conversa com a professora Lia durante nossas reuniões de orientação, propusemos que a pes-

quisa tomasse como sujeitos os compositores do sambista Bezerra da Silva, destacados pela 

ironia, por uma crítica ácida e bem humorada. Esses compositores são moradores da Baixada 

Fluminense e Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, em sua grande maioria. Por não serem 

compositores famosos, não existe muito material disponível sobre eles na internet; também 

seria inviável localizá-los para realizar entrevistas, dificuldade aumentada ainda mais em de-

corrência da pandemia de COVID-19. 

 Levando em conta todas essas limitações e esses empecilhos, depois de nova sugestão, 

finalmente decidimos analisar a obra do Trio Calafrio, que foi formado pelos sambistas Bar-

beirinho do Jacarezinho, Luiz Grande e Marcos Diniz (os dois primeiros falecidos, só estando 

vivo Marcos Diniz). Os três possuem diversas composições gravadas por artistas como Bezer-

ra da Silva, Zeca Pagodinho, entre outros. 

A definição dos procedimentos de pesquisa esteve diretamente relacionada com a es-

colha dos compositores, posto que só a partir dela é que pudemos investigar o que havia de 

fontes sobre os artistas; alguns possuem bastante informações disponíveis na internet, biogra-

fias, entrevistas, documentários, etc.; enquanto outros não dispõem de tantos registros. De 

acordo com Evangelista e Shiroma (2019, p. 7): 

A pesquisa [...] para resultar científica, histórica, precisa de uma base 

empírica consistente, de um corpus documental que será selecionado e 

ordenado segundo critérios do pesquisador, não podendo resultar ape-

nas de nosso desejo, mas de hipóteses razoáveis de inquirição. 

 

Dessa maneira, elegemos uma ―base empírica consistente‖ por meio de nossas hipóte-

ses e objetivos, com a finalidade de evidenciar a possibilidade de classificar o Trio Calafrio 

dentro de nossa noção/conceito de trabalho proposta, ―compositores críticos‖. Sobre o desafio 

de encontrar e reunir as fontes para o desenvolvimento de uma pesquisa, Olinda Evangelista 

(2004, p. 24) destaca que 

A seleção de fontes, para a constituição de um corpus documental consisten-

te, depende de inúmeras variáveis, entre elas a de sua acessibilidade. É ne-

cessário verificar os fundos documentais existentes. Isto é, onde dormem as 

fontes. Onde estão as fontes? [...] Em geral as fontes estão dispersas e não 

disponíveis imediatamente. Um dos trabalhos do pesquisador é não desistir 

de encontrá-las. [...] Para que uma investigação se realize é preciso que haja 

o referido corpus documental consistente. Embora esse corpus não possa ser 

composto de imediato – ele só ficará completo depois de um bom tempo de 
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recolha de material -, é preciso que se considere que sem um corpus docu-

mental razoável não é possível o desenvolvimento do trabalho.  

Tratando-se de uma pesquisa que leva em conta as articulações entre cultura, trabalho 

e educação e música, nossas principais fontes de pesquisa foram as composições do Trio Ca-

lafrio. Todavia, foi preciso investigar outros tipos de documentos, que complementaram as 

fontes musicais. Sobre as possibilidades documentais para a realização de uma pesquisa, E-

vangelista (2004, p. 25) afirma que  

Em princípio, o documento pode ser de qualquer tipo: foto, leis, documentos 

oficiais, dados estatísticos, documentos escolares, correspondência, diários, 

arte plástica, música, entrevistas, depoimentos, cinema, jornais, revistas... 

Enfim, a lista de possibilidades é grande.  

 Ou seja, além das canções, foi preciso selecionar outros tipos de fontes para a forma-

ção de um corpus documental consistente. Nesse sentido, elegemos  documentários e entre-

vistas do Trio Calafrio e da Família Diniz em programas de televisão/internet, bem como en-

trevistas concedidas ao pesquisador por um de seus componentes. A partir da análise de todo 

esse material, pretendemos revelar certa criticidade que se manifesta na obra dos artistas. As-

sim, uma formulação thompsoniana será fundamental: o diálogo entre conceito e evidência 

interrogada:  

O discurso histórico disciplinado da prova consiste num diálogo entre con-

ceito e evidência, um diálogo conduzido por hipóteses sucessivas, de um la-

do, e a pesquisa empírica, do outro. O interrogador é a lógica histórica; o 

conteúdo da interrogação é uma hipótese [...]; o interrogado é a evidência, 

com suas propriedades determinadas. (THOMPSON, 1981, p. 49)   

 

  Dentre outras fontes, aquelas que dizem respeito ao Trio Calafrio foram a evidência 

interrogada da nossa noção/conceito de ―compositores críticos‖. Os procedimentos de pesqui-

sa consistiram fundamentalmente em: 

 1) Revisão de literatura sobre as relações entre cultura, trabalho e educação, por meio 

do pensamento de Marx, Gramsci, Williams e Thompson. Este procedimento permitiu refletir 

acerca da produção musical como resultado do trabalho e expressão da cultura, tendo em vista 

suas dimensões educativas, conforme indicado no objetivo específico A. 

2) Revisão de literatura sobre música popular, história e educação. 

3) Revisão filmográfica e discográfica da obra do Trio Calafrio, conforme objetivo A e 

B: a) documentário ―Histórias: Fios desencapados‖, produzido pela TV Maxambomba a partir 

do projeto ―Puxando conversa‖, sob coordenação, roteiro e direção do professor Valter Filé; b) 

documentário ―Barbeirinho, entre Zecas, Bezerras e Cia‖; c) entrevista do Trio Calafrio con-

cedida a Diogo Nogueira no Programa ―Samba na Gamboa‖; d) entrevista da Família Diniz 
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concedida a Diogo Nogueira no programa ―Samba na Gamboa‖; e) entrevista de Marquinhos 

Diniz concedida a Soraia Alves no programa Herdeira da Madrugada. 

4) Realização de entrevistas com o compositor Marcos Diniz (único integrante vivo do 

Trio Calafrio), visando apreender suas concepções de mundo, bem como suas análises sobre 

as condições de vida da classe trabalhadora e, em particular, dos trabalhadores da música 

(conforme objetivo específico C). 

5) Análise das músicas ―Apertar o cinto‖, ―Caviar‖,―Cobra mandada‖, ―Comunidade carente‖, 

―Jeton‖, ―Medo de virar galeto‖, ―Na hora que a barriga ronca‖, ―Parabólica‖ e ―Suburbano 

feliz‖ (conforme objetivo específico C). 

A dissertação de mestrado está assim estruturada: no primeiro capítulo, intitulado 

―Mora na filosofia: fundamentos sobre cultura, trabalho e educação‖ realizamos um debate 

teórico sobre as relações entre cultura, trabalho e educação, a fim de apreender a produção 

musical dos(as) compositores a partir desses três elementos, além de trazer embasamentos 

teóricos que auxiliem na construção da noção/conceito de ―compositores críticos‖; no segun-

do capítulo, intitulado ―Meu samba é casa de marimbondo: história, sociedade, educação e 

música‖, discutimos sobre a importância da música popular para a compreensão da história e 

da sociedade brasileira e apresentamos a música como resistência cultural na longa duração da 

história brasileira. No terceiro capítulo, intitulado ―O ofício de compositor(a) e os ―composi-

tores críticos‖‖, traçamos um breve panorama da criação e fixação do ofício de compositor(a) 

popular; realizamos algumas reflexões sobre esse ofício e rastreamos alguns(mas) ―composi-

tores(as) críticos(as)‖, desde o início do século XX até as primeiras décadas do século XXI. 

No quarto e último capítulo, intitulado ――Ser poeta é difícil demais‖: condições de vida e de 

trabalho do Trio Calafrio e a situação da classe trabalhadora‖, investigamos o Trio Calafrio 

como evidência interrogada de nossa noção/conceito, analisando depoimentos através de do-

cumentários e entrevistas, assim como letras de música que revelam concepções de mundo 

críticas. 
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CAPÍTULO 1: “MORA NA FILOSOFIA”: FUNDAMENTOS SOBRE CULTURA, 

TRABALHO E EDUCAÇÃO 
Mas a filosofia 
Hoje me auxilia 
A viver indiferente assim 
(Noel Rosa e André Filho. ―Filosofia‖, 1933) 
 

Mora na filosofia 
Morou, Maria? 
Pra cantar samba 
Não preciso de razão 
Pois a razão está sempre com dois lados 
[…] 
Pra cantar samba 
Vejo o tema na lembrança 
Cego é quem vê 
Só aonde a vista alcança 
Mandei meu dicionário às favas 
Mudo é quem só se comunica com palavras. 
(Candeia. ―Filosofia do Samba‖, 1971) 
 

Eu já passei por todas as religião 
Filosofias, políticas e luta 
Aos onze anos de idade eu já desconfiava 
Da verdade absoluta. 
(Raul Seixas. ―As aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor‖, 1974) 
 

Se você bebe para esquecer 
Por favor, pague antes de beber 
Porque fiado 
Só no amigo do lado 
Bebeu, caiu 
Levantou, pagou, saiu 
[…] 
Moço educado 
Respeita o salão 
Não pede fiado 
Nem diz palavrão. 
(Jovelina Pérola Negra. ―Filosofia de bar‖, 1987) 

 

 Iniciamos esse capítulo com alguns trechos de músicas que abordam a filosofia em 

suas letras, em diferentes épocas. Nossa intenção é ressaltar a recorrência dessa temática em 

diversas canções, explicitando que as composições musicais são uma maneira dos composito-

res ―filosofarem‖, pensarem sobre as questões da vida, da existência. Podemos dizer que é 

uma filosofia das pessoas simples, que não exercem posições de poder e/ou domínio. Um dos 

autores que sustentam teoricamente esse trabalho, Antonio Gramsci, desenvolveu diversas 

reflexões acerca da filosofia, entendida também como ―concepção de mundo‖; para ele, todos 
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os seres humanos são filósofos, e incluímos com destaque os compositores nessa afirmativa. 

O sambista Candeia é autor da frase ―mora na filosofia‖, que utilizamos no início do título; 

―mora‖ é uma gíria, vem de ―morar‖ e significa entender, sacar, ―se ligar‖. No trecho citado, 

Candeia proclama a importância de ―se ligar na filosofia‖, compreendê-la. Sendo assim, con-

vocamos Gramsci e Candeia, a filosofia da práxis e o samba para conversarem sobre filosofia. 

E, a partir dela, discutiremos cultura, trabalho e educação.  

 O objeto da pesquisa são os compositores considerados ―críticos‖, ou seja, cuja maior 

parte (ou uma parte expressiva) de sua obra seja construída por discursos de crítica políti-

ca/social, denúncias de desigualdade, corrupção, racismo, entre outros. Sustentamos que com-

positores(as) com tais características são recorrentes ao longo da história da música popular 

brasileira, como tentamos refletir nessa dissertação. Identificamos compositores(as) que, por 

meio de suas composições, produzem um discurso que pode auxiliar o desenvolvimento de 

um processo de formação de consciência política, proporcionando uma percepção crítica da 

realidade historicamente construída. Dessa maneira, as contribuições desses(as) composito-

res(as), expressas em suas obras, não apenas abriga um potencial de fundamental importância 

para uma educação crítica de base popular, como também é parte dela. 

 O presente capítulo embasará teoricamente a noção/conceito de ―compositores críti-

cos‖, levantando algumas questões pertinentes para sua definição. Partiremos da teoria mar-

xista para a compreensão e análise de nosso objeto, principalmente pelos pensamentos do 

filósofo italiano Antonio Gramsci, do historiador britânico Edward Palmer Thompson e do 

linguista galês Raymond Williams. Esses autores são fonte de pesquisa e reflexão sobre o te-

ma, ajudando no desenvolvimento das reflexões propostas e, principalmente, em sua discus-

são/defesa. 

 Primeiramente, é fundamental destacar a importância dos autores acima mencionados 

para as pesquisas em trabalho-educação. As autoras Ângela Maria Souza Martins e Lúcia Ma-

ria Wanderley Neves (2014, p. 74) informam que existem 

[…] elementos teóricos que fizeram com que esses autores pudessem cons-

truir uma teoria marxista de cultura que, ao evidenciar a indissociabilidade 

entre cultura, educação e dominação no capitalismo, oferece novos elemen-

tos para a explicação da natureza da cultura e da educação neste século que 

se inicia. 

 Compartilhamos dessa visão teórica e procuraremos incorporá-la, na medida em que 

tratamos de uma manifestação cultural (a música popular) por uma perspectiva educacional 

que possibilite dialogar a questão da dominação e da emancipação (na tentativa de ―evidenciar 

a indissociabilidade entre cultura, educação e dominação no capitalismo‖, conforme as auto-
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ras argumentam no trecho acima destacado). Trabalharemos com a concepção de cultura ex-

plicitada por Martins e Neves (2014, p. 74): 

À ideia elitista de cultura como erudição, os três autores, cada um a seu mo-

do, contrapuseram a noção de cultura como algo comum a todos os homens. 

Ao produzir a sua existência o homem, em relação com os outros homens, 

produz a sua existência material e simbólica. A cultura expressa e é expres-

são do modo de produção da existência humana em determinado tempo e es-

paço. Nesse sentido, todos os homens fazem cultura. 
 

 Ao analisarmos os ―compositores críticos‖ e suas composições, tentaremos observar 

essa afirmação de que todos os seres humanos fazem cultura a partir da produção da sua exis-

tência. As composições podem ser encaradas como uma produção simbólica da existência, 

reflexões acerca das condições e contradições dessa própria existência, sua produção e repro-

dução, reflexões estas empreendidas em grande parte por indivíduos da classe trabalhadora. 

Portanto, trabalharemos com produções culturais criadas por esses indivíduos, partindo da 

cultura subalternizada. Estabeleceremos relações entre essa cultura e concepções e práticas 

educacionais, justificando a escolha dos três pensadores, conforme demonstram Martins e 

Neves (2014, p. 75): 

As reflexões de Gramsci, Thompson e Williams sobre a cultura e a educação 

contribuem para entender os movimentos de conservação e transformação 

das relações sociais contemporâneas, no interior do capitalismo. Tais refle-

xões evidenciam o quão imprescindível é compreender a cultura e o processo 

educacional na construção da hegemonia e contra-hegemonia. Cultura, como 

modo de vida e expressão dos conhecimentos e das artes, e educação, na du-

pla acepção de educação política e educação escolar, não podem ser conside-

radas como processos sociais secundários. Esses três autores lembram, cada 

um a seu modo, que a produção de ideias, valores, normas e símbolos é uma 

atividade fundamental do ser humano que contribui para estabelecer relações 

sociais, instituições e formações. 
 

 Esse trecho nos permite refletir sobre a importância da compreensão das complexas 

relações entre cultura e educação, a primeira entendida como ―modo de vida e expressão dos 

conhecimentos e das artes‖ e a segunda ―na dupla acepção de educação política e educação 

escolar‖. Em nossa análise, priorizamos a educação política, ao investigar as relações entre as 

composições e o desenvolvimento de uma consciência política, como já assinalamos. Existe 

uma ideia de extrema relevância para nossa pesquisa: ―a produção de ideias, valores, normas e 

símbolos é uma atividade fundamental do ser humano […]‖. Tentamos captar essa atividade 

fundamental criadora a partir das composições que analisamos, assim como por meio da aná-

lise do próprio processo de composição. Pretendemos ressaltar a elaboração dessas composi-

ções críticas como uma forma de resistência cultural, baseados na proposição que Martins e 
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Neves (2014, p. 79) desenvolvem acerca dos três intelectuais marxistas que embasam nossa 

pesquisa: ―Apoiados nas reflexões de Gramsci, Thompson e Williams, podemos afirmar que o 

estudo da cultura e da educação de uma determinada sociedade contribui para a compreensão 

dos processos de exploração, subordinação e resistência […]‖. Explicitaremos essa relação 

entre cultura, trabalho (o trabalho de produção musical dos compositores), educação e resis-

tência como estratégia de luta por parte dos(as) subalternizados(as), encarando a produção 

musical dos compositores como trabalho no sentido ontológico marxista. 

 Compreendemos o ato de compor como uma atividade humana intelectual criadora, 

um trabalho intelectual, seguindo as elaborações teóricas dos três pensadores marxistas 

(MARTINS e NEVES, 2014, p. 79): 

Gramsci, Thompson e Williams […] destacam que os aspectos simbólicos, 

morais e intelectuais são importantes para entender as relações econômicas e 

políticas. A partir desse pressuposto, mostram que as atividades humanas são 

fundamentais para a compreensão da estrutura e da dinâmica do ser social na 

sociedade capitalista. 

 Interessa-nos diretamente apreender as composições musicais enquanto uma atividade 

humana que possibilita a compreensão da sociedade e do ser social na sociedade capitalista, 

com todos os seus conflitos, contradições, opressões e resistências. 

 Com isso, nesse momento, analisaremos as contribuições de Antonio Gramsci para 

esta pesquisa, na qual buscaremos desenvolver conceitualmente a noção/conceito de ―compo-

sitores críticos‖. 

 

1.1: AS CONTRIBUIÇÕES DE GRAMSCI: OS “COMPOSITORES CRÍTICOS” 

COMO FILÓSOFOS/INTELECTUAIS 

 Iniciando o esforço de entendimento sobre a noção/conceito de ―compositores críti-

cos‖, veremos alguns conceitos do filósofo marxista, jornalista e militante italiano Antonio 

Gramsci (1891-1937), que embasam nossa perspectiva sobre as relações entre cultura, traba-

lho e educação, destacando as contribuições dos trabalhadores da cultura. Algumas formula-

ções gramscinianas possibilitarão perceber determinados(as) compositores(as) sob a ótica da 

criticidade. 

 Começaremos apresentando as proposições de Gramsci que partem do princípio de 

que todos os seres humanos são filósofos e intelectuais, embora nem todos exerçam predomi-

nantemente a função de filósofo ou intelectual. Vejamos como o autor expressa essas ideias: 

[…] seria possível dizer que todos os homens são intelectuais, mas nem to-

dos os homens têm na sociedade a função de intelectuais (assim, o fato de 

que alguém possa, em determinado momento, fritar dois ovos ou costurar um 
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rasgão no paletó, não significa que todos sejam cozinheiros ou alfaiates). 

(GRAMSCI, 2001, p. 18) 
 

[…] a maior parte dos homens são filósofos, na medida em que atuam prati-

camente e nesta ação prática (nas linhas diretoras de sua conduta) está conti-

da implicitamente uma concepção do mundo, uma filosofia. (GRAMSCI, 

1979, p. 32) 

 Essas formulações evidenciam que todos são intelectuais e filósofos em alguma medi-

da e em alguma parte do seu tempo; o pensar e o filosofar são inerentes aos seres humanos. 

Todas as pessoas agem guiadas por uma concepção de mundo, uma filosofia, ainda que sem 

plena noção e consciência desse fato. Vejamos mais um trecho em que Gramsci concebe os 

seres humanos como filósofos: 

Estabelecido o princípio de que todos os homens são ―filósofos‖, isto é, que 

entre os filósofos profissionais ou ―técnicos‖ e os demais homens não existe 

diferença ―qualitativa‖, mas apenas ―quantitativa‖ (e, neste caso, ―quantida-

de‖ tem um significado bastante particular, que não pode ser confundida com 

soma aritmética, porque indica maior ou menor ―homogeneidade‖, ―coerên-

cia‖, ―logicidade‖, etc., isto é, quantidade de elementos qualitativos). 
 
[…] é impossível pensar em um homem que não seja também filósofo, que 

não pense, já que o pensar é próprio do homem como tal […]. (GRAMSCI, 

1979, p. 34 e 35) 

 

 Mesmo quando não possuem a composição musical como a sua principal atividade 

profissional, exercendo outras profissões além de compor, os compositores expressam sua 

filosofia e sua atividade intelectual por meio de suas criações. Ao comporem, estão pensando 

sobre o mundo, a vida, a existência, a sociedade, dentre outros aspectos. Muitas vezes, conse-

guem chegar a uma percepção crítica da realidade e das relações sociais, compreendendo e 

denunciando diversos tipos de opressão, como estamos sustentando. Dessa maneira, propo-

mos que o ato de compor é uma atividade intelectual/filosófica, a partir da qual ocorre a cria-

ção de ideias, discursos, reflexões. Tal fato é ainda mais relevante quando se trata de composi-

tores que possuem pouco grau de instrução formal, em sua maioria pertencentes à classe tra-

balhadora e que dividem a composição com outras atividades profissionais2, conforme expu-

semos no início desse parágrafo. Portanto, desejamos corroborar com o princípio de que as 

pessoas simples, subalternizadas, também são capazes de empreender atividades intelectu-

ais/filosóficas, ainda que seja em uma reduzida parcela de seu tempo. Essa é a primeira con-

                                                 
2 Para uma boa compreensão desse perfil de compositor, recomendamos o documentário ―Onde a coruja dorme‖, 

que apresenta os compositores do cantor Bezerra da Silva, majoritariamente moradores da Baixada Fluminense e 

de outras regiões periféricas do Rio de Janeiro, que dividem seu tempo entre suas profissões (pedreiro, bombeiro, 

encanador, camelô, desempregados, etc.) e suas composições críticas, carregadas de humor e ironia e construídas 

com uma linguagem popular, repletas de gírias. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=PK9VmNNEB98>. 
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tribuição do pensador italiano para nossa pesquisa: partiremos do princípio de que todos os 

seres humanos são filósofos/intelectuais. 

 Compreendemos os(as) compositores(as) sob a perspectiva de intelectuais no sentido 

gramsciano, como organizadores(as) da cultura. Gostaríamos de acrescentar várias ressalvas e 

iniciar destacando que essa é uma afirmação delicada e que ainda carece de reflexões e apro-

fundamento. Inicialmente, aventamos a possibilidade de classificar os compositores da pes-

quisa como intelectuais orgânicos, assim definidos por Gramsci (2001, p. 53): 

O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na eloquência, 

motor exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, mas numa inserção 

ativa na vida prática, como construtor, organizador, ―persuasor permanente‖, 

já que não apenas orador puro – mas superior ao espírito matemático abstra-

to. 
 Para podermos afirmar que os ―compositores críticos‖ podem ser classificados como 

intelectuais orgânicos3, seriam desejáveis mais leituras e mais tempo de desenvolvimento de 

pesquisa. Todavia, entendemos que, a partir de suas composições, esses sujeitos, em algum 

nível e alguma medida, inserem-se ativamente na vida prática como construtores e organiza-

dores da cultura dos subalternizados, ainda que essa não seja a sua função primordial dentro 

da sociedade. Nesse sentido, outra importante formulação gramsciniana que complementará 

essa questão reside na ideia de que não existem não-intelectuais: 

Quando se distingue entre intelectuais e não-intelectuais, faz-se referência, 

na realidade, somente à imediata função social da categoria profissional dos 

intelectuais, isto é, leva-se em conta a direção sobre a qual incide o peso 

maior da atividade profissional específica, se na elaboração intelectual ou se 

no esforço muscular-nervoso. Isto significa que, se se pode falar de intelec-

tuais, é impossível falar de não-intelectuais, porque não existem não-

intelectuais. Mas a própria relação entre o esforço de elaboração intelectual-

cerebral e o esforço muscular-nervoso não é sempre igual; por isso, existem 

graus diversos de atividade especificamente intelectual. Não há atividade 

humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, não se pode 

separar o homo faber do homo sapiens. (GRAMSCI, 2001, p. 52-53) 

 Consideramos que o ato de compor é um ―esforço de elaboração intelectual-cerebral‖, 

como define Gramsci, posto que, nessa atividade, esse tipo de esforço é preponderante sobre o 

esforço muscular-nervoso. A ideia de que ―existem graus diversos de atividade especificamen-

te intelectual‖ é central para nosso estudo, pois demonstra que podemos enquadrar segura-

mente a composição como uma atividade intelectual, conforme sustentamos anteriormente, 

embora existam atividades intelectuais muito mais complexas. Consequentemente, nos permi-

te classificar os ―compositores críticos‖ como intelectuais em algum nível e alguma medida. 

                                                 
3 Muito embora essa seja uma hipótese viável de ser desenvolvida em investigações posteriores. 
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 O conceito de cultura gramsciano será de grande valia para a apreensão de nosso obje-

to. Para Gramsci, a cultura é a organizadora da sociedade, como destaca Giorgio Baratta 

(2017, p. 335), autor do verbete ―cultura‖ do Dicionário Gramsciano: 

A cultura é definida como um ―mundo‖, uma ―esfera‖, um ―campo‖, uma 

―estrutura‖ de atividade realizada por ―camadas‖ intelectuais, vale dizer por 

aquela ―massa social que exerce funções organizativas‖ - para além do cam-

po da cultura – também na ―produção‖ e no ―campo político-administrativo‖ 

[…]. A questão organizativa é central, seja porque é à luz desta que G. dis-

tingue a função dos intelectuais de outras funções sociais ou profissionais, 

seja porque a G. […] interessa a cultura como expressão prática, ou seja, es-

truturada e articulada, em suma, organizada ou organizadora da sociedade. 
 Nesse trecho, existem diversas implicações para nossas reflexões: novamente é estabe-

lecida a ideia dos intelectuais como aqueles que exercem funções organizativas. Porém, Gior-

gio Baratta especifica que essas funções vão além do campo da cultura: se dão também na 

produção e no campo político-administrativo. Daí nossa precaução, indicada no parágrafo 

anterior, em não classificar os compositores críticos como intelectuais orgânicos, posto que 

sua função organizativa ocorre primordialmente no terreno cultural, dentro da cultura subal-

ternizada. Para Gramsci, a cultura não está subordinada ao mundo da produção (campo eco-

nômico) e político; conforme podemos compreender nas palavras de Baratta, a cultura, se-

gundo a visão do militante italiano, é a organizadora da sociedade, a forma como os seres 

humanos organizam seu mundo. 

 Recorreremos novamente às autoras Martins e Neves (2014, p. 75) para auxiliar no 

esforço de entendimento do conceito de cultura em Gramsci: 

Gramsci […] observa que a cultura é produto de uma complexa elaboração 

social e que cada classe social tem um modo específico de elaborar a consci-

ência e a cultura. Mais especificamente, a cultura representa um ―modo de 

viver, de pensar e de operar‖ (GRAMSCI, 1999, p. 258) e implica organiza-

ção e conquista de consciência. 

 Estamos diretamente interessados no modo específico de elaboração da cultura pela 

classe trabalhadora, encarnados nos ―compositores críticos‖ e suas composições. Por meio 

delas, poderemos captar como eles expressam seu ―modo de viver, de pensar e de operar‖. E 

também veremos como essas composições podem contribuir para a organização da cultura 

dos subalternizados e para uma conquista de consciência crítica (ou em outras palavras, um 

processo de conscientização, como argumentamos no início desse capítulo e continuaremos 

argumentando ao longo desse trabalho). 

 Outra contribuição da concepção gramsciana de cultura encontra-se nos níveis de 

complexidade da cultura. Sonia Maria Rummert (2007, p. 35) explica que ―[…] Gramsci i-

dentifica diversos níveis culturais que se diferenciam a partir dos graus de organização inte-
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lectual e de consciência crítica que expressam e dos quais são resultantes‖. Ou seja, diferentes 

graus de organização intelectual e de consciência crítica levam a diferentes níveis culturais, 

indo do mais simples ao mais complexo. Vamos continuar acompanhando a explicação sobre 

os níveis de cultura através de Rummert (2007, p. 36): 

Podemos dizer, esquematicamente, que o conceito de cultura, em Gramsci, 

abriga diferentes níveis de complexidade: o folclore, o senso comum, o bom 

senso e a filosofia. O folclore caracteriza-se, predominantemente, por ser 

uma concepção de mundo marcada por uma multiplicidade que deve ser en-

tendida como a expressão mais elementar da cultura de um povo, constituída 

por componentes heterogêneos, diversos e justapostos, que se acumulam de 

modo desordenado e se cristalizam no imaginário social, ao longo da histó-

ria. 

 Portanto, o folclore é a ―expressão mais elementar da cultura de um povo‖, composto 

por elementos desordenados que se acumulam ao longo da história. Em seguida, temos o sen-

so comum, que ―[…] combina idéias profundamente contraditórias, tomadas da ideologia do-

minante, outras geradas pelas experiências solidárias de classe, idéias arcaicas e elementos da 

ciência mais avançada.‖ (RUMMERT, 2007, p. 36). A construção do senso comum a partir 

das ―experiências solidárias de classe‖ é vital para a nossa pesquisa, posto que muitas compo-

sições críticas são elaboradas por meio dessas experiências (aprofundaremos essa discussão 

quando tratarmos do conceito de experiência em Thompson). Apesar de Gramsci considerar o 

senso comum ―equivocado, contraditório, multiforme e misoneísta‖ (Ibidem, p. 37), ressalta 

que existe um ―núcleo sadio do senso comum‖, ―no qual reside a capacidade de construção de 

uma nova concepção de mundo, coerente, unitária‖ (Idem). O senso comum pode transfor-

mar-se em bom senso e em último estágio, em filosofia. Visando entender melhor esse proces-

so, recorreremos a mais uma citação de Rummert (2007, p. 36) para compreender como essas 

ideias articulam-se em nossa investigação: 

Os diversos ―graus‖ da cultura movimentam-se no processo histórico. O sen-

so comum transforma-se, incorpora novos elementos mais difundidos do co-

nhecimento científico e da filosofia e, neste movimento, deixa seus elemen-

tos mais cristalizados no acervo do folclore que, assim também, se modifica, 

embora muito lentamente. Da mesma forma, o bom senso, e a filosofia que o 

nutre, se desenvolvem conforme processos similares. Gramsci ressalta, ain-

da, que o senso comum, apesar de suas características desordenadas, fornece 

também ao bom senso e à filosofia elementos fundamentais à sua estrutura-

ção – denominados, em conjunto, de ―humus fertilizador‖ da filosofia e do 

bom senso. 

 Portanto, folclore, senso comum, bom senso e filosofia estão em constante interação e 

modificação, influenciando-se mutuamente. Todos esses níveis culturais articulam-se, consti-

tuindo a cultura de modo complexo e dialético. Esse processo é possível pelo que Gramsci 

define como ―humus fertilizador da cultura‖ (RUMMERT, 2007, p. 37): 
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Podemos dizer que a transformação do senso comum, a partir de seu ―núcleo 

sadio‖, em bom senso e, em último estágio, em filosofia, bem como a articu-

lação existente entre os diversos níveis culturais e a importância do ―humus 

fertilizador da cultura‖, presente na concepção de mundo das classes subal-

ternizadas, situam-se no bojo do significado mais profundo do conceito de 

cultura gramsciana. Este conceito, por sua vez, vincula-se estreitamente a um 

trabalho de reforma intelectual e moral, em que as classes subalternizadas 

serão protagonistas de um processo de ascensão de sua cultura– naquilo que 

a mesma apresenta de coerente e autêntico, ou seja, o seu ―núcleo sadio‖ - 

aos níveis mais elevados de concepção do mundo: o bom senso e a filosofia. 

Tal processo é que irá resultar na criação do que Gramsci denomina de uma 

nova cultura. (RUMMERT, 2007, p. 37) 

Partindo dessa exposição, podemos inferir que, durante a história do samba, por e-

xemplo, as composições foram criadas a partir de todos esses níveis: folclore, senso comum, 

bom senso e filosofia. Primeiramente, pela ―articulação existente entre os diversos níveis cul-

turais‖, como salienta a autora, e, em segundo lugar, pela diversidade dos(as) composito-

res(as) de samba, pertencentes a diferentes classes e grupos sociais e com diferentes níveis de 

instrução formal, de pessoas não alfabetizadas a acadêmicos, intelectuais. As origens do sam-

ba estão ligadas à tradição oral; portanto, as primeiras músicas (criações coletivas a partir de 

temas comuns) podem ser entendidas no nível do folclore. Com o tempo, a criação passou a 

ser realizada individualmente, a partir de uma ou mais pessoas, e as composições foram ad-

quirindo elementos do senso comum, do bom senso e da filosofia. Infelizmente, não podere-

mos nos alongar nessa discussão, mas gostaríamos de exemplificar como os compositores 

podem chegar ao nível mais elevado de concepção de mundo: a filosofia e a ciência. Vejamos 

um trecho da letra do samba ―Pisa como eu pisei‖, de Beto sem Braço, Aloísio Machado e 

Zeca Pagodinho: 

Eu sou verso e sou reverso 
Sou partícula do Universo 
 

 Agora vejamos um trecho do livro ―Cosmos‖, do astrônomo, grande cientista e divul-

gador científico Carl Sagan (2017, p. 296): 

Todos os elementos da Terra, exceto o hidrogênio e algum hélio, foram cozi-

nhados numa espécie de alquimia estelar bilhões de anos atrás para formar 

estrelas […]. O nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o fer-

ro em nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçã foram feitos no in-

terior de estrelas em colapso. Somos feitos de material de estrelas. 

 Os sambistas (que não são astrônomos e nem físicos) afirmam que são ―partícula do 

Universo‖, dialogando diretamente com a afirmação de Sagan de que ―somos feitos de mate-

rial de estrelas‖ e, muito embora não formulem a ideia com a mesma complexidade do cien-

tista, podemos perceber que as duas assertivas estão em concordância. Ou seja, nesse trecho 

da letra, os autores aproximaram-se do conhecimento científico de diversas áreas: física, quí-
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mica, astronomia, filosofia. Isso comprova a ―articulação existente entre os diversos níveis 

culturais‖, que foi explicitado acima. 

 Para finalizar as contribuições da concepção de cultura gramsciana, acreditamos que 

as composições críticas podem auxiliar na construção da reforma intelectual e moral a ser 

empreendida pelas classes subalternizadas, engendrando uma nova cultura, conforme vimos 

no final da citação anterior. Veremos detalhadamente como essas composições contribuem 

para contestar a hegemonia vigente, contestando o status quo e afirmando novos valores, idei-

as, visões de mundo. Por isso, elas abrigam alguns elementos que lhe conferem criticidade, 

contribuindo para a realização da reforma intelectual e moral e da nova cultura, a serviço da 

libertação humana. 

 No parágrafo anterior, nos referimos a um dos principais e mais importantes conceitos 

gramscianos: hegemonia. Gramsci define a hegemonia ―como direção intelectual e moral e 

domínio político, exercidos por uma classe, em condições históricas determinadas‖ (ABREU, 

2018, p. 389). A classe dominante imprime essa direção intelectual e moral, que correspon-

dem as suas ideias, suas concepções de mundo, sua ideologia, que asseguram seu domínio 

político. Umas das principais estratégias na luta hegemônica é a criação de consenso, ou seja, 

a dominação por meio do convencimento dos subalternizados pelas classes dirigentes. Esse 

consenso é criado a partir de diferentes formas, desde a possibilidade de utilização do apare-

lho coercitivo e repressivo até as produções nos campos cultural, simbólico, artístico, entre 

outros. A obtenção do consenso é uma ―ação primordialmente educativa‖ (RUMMERT, 2007, 

p. 24); por isso, para Gramsci, ―toda relação de ‗hegemonia‘ é necessariamente uma relação 

pedagógica‖ (GRAMSCI, 1979, p. 37). Para a classe dominante e seus projetos, os subalterni-

zados devem ser educados para o consenso por meio de práticas pedagógicas que sustentem a 

manutenção da hegemonia. 

 Sonia Rummert (2007, p. 26) nos informa como ocorre esse processo de manutenção 

da hegemonia: 

Para garantir essa ―hegemonia‖, a classe dominante conta com o poder de di-

fusão ideológica situado no terreno da sociedade civil, do que Gramsci de-

nomina de ―aparelhos de hegemonia‖. Através destes aparelhos – escola, i-

greja, meios de comunicação de massa, instituições de caráter artístico ou ci-

entífico, etc. - efetivam-se as relações de hegemonia que, como vimos, são 

relações pedagógicas. 

 Os aparelhos de hegemonia estão presentes em todos os espaços da sociedade, seja no 

âmbito público ou no âmbito privado, criando uma educação para o consenso de diferentes 

maneiras, estabelecendo relações pedagógicas e hegemônicas que viabilizem a manutenção do 
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domínio sobre os(as) subalternizados(as). Rummert (2007, p. 26), nos informa mais acerca 

desse processo: 

Em linhas gerais, podemos dizer que essa forma de relação pedagógica […] 

objetiva levar as classes subalternizadas a interiorizarem a concepção de 

mundo difundida pela classe dominante e a ignorarem a realidade de sua 

classe social […]. Esta forma de exercício da hegemonia se caracteriza tam-

bém por sua função desmobilizadora das autênticas manifestações culturais 

das classes subalternizadas, visando a impedir que os antagonismos latentes 

venham a provocar a recusa da ideologia dominante, o que poderá gerar uma 

crise no bloco social. 

 A autora ressalta que existe uma ―função desmobilizadora das autênticas manifesta-

ções culturais das classes subalternizadas, visando a impedir que os antagonismos latentes 

venham a provocar a recusa da ideologia dominante‖ a partir de uma das formas de exercício 

da hegemonia, constatação que possui implicações em nossa pesquisa. A música popular é 

uma autêntica manifestação cultural da classe trabalhadora; sendo assim, as classes dominan-

tes sempre tentaram e tentarão exercer essa desmobilização, posto que muitas letras expres-

sam os antagonismos latentes entre as classes. Por isso, não podemos considerar que toda 

composição é crítica, pois muitas corroboram o status quo e legitimam a hegemonia vigente. 

Daí a importância que estamos dando aos ―compositores críticos‖, tentando explicitar que 

suas composições expressam esses antagonismos latentes e podem ajudar a provocar a recusa 

da ideologia dominante. 

 Nesse sentido, as composições críticas seriam uma estratégia contra-hegemônica ori-

undas da cultura subalternizada. Martins e Neves (2014, p. 86) nos ajudam a pensar a questão 

da contra-hegemonia: 

Gramsci ressalta que o caráter contraditório das formações sociais capitalis-

tas possibilita, simultaneamente, a formulação de ideias, a difusão de valores 

e o desenvolvimento de ações contra-hegemônicas. Forças políticas oposi-

cionistas empreendem no Estado stricto sensu e, majoritariamente, nos di-

versos aparelhos privados de hegemonia culturais e políticos da sociedade 

civil uma pedagogia da contra-hegemonia, comprometida com a conscienti-

zação política das classes dominadas no sentido de superar as relações de 

exploração e de dominação a que estão submetidas […]. O conteúdo, a for-

ma e o alcance dessas ações dependem do nível de consciência política cole-

tiva alcançado pelas forças contra-hegemônicas em cada conjuntura históri-

ca. 

 Desenvolvemos essa investigação de modo que fique evidente que as composições 

críticas possam ser encaradas nos marcos de uma pedagogia da contra-hegemonia, tendo em 

vista que elas podem auxiliar a construção de um processo de consciência política dos subal-

ternizados, conforme estamos sustentando nesse trabalho. Como sustenta Gramsci (1979, p. 

37), ―a relação pedagógica […] existe em toda a sociedade no seu conjunto e em todo indiví-
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duo com relação aos outros indivíduos, bem como entre camadas intelectuais e não intelectu-

ais, entre governantes e governados […]‖. Essa proposição ratifica a ideia de podermos en-

xergar possibilidades educativas a partir das composições críticas.  

 As possibilidades contra-hegemônicas da música popular não são apenas uma argu-

mentação teórica. Vejamos um exemplo histórico no samba. 

 Nos seus primórdios, nas primeiras décadas do século XX, o samba foi perseguido e 

reprimido pelas autoridades e pela classe dominante por ser uma manifestação cultural criada 

pela população negra e pobre que habitava o centro da cidade do Rio de Janeiro, descendentes 

de escravos em uma sociedade que lutava para esconder e negar as suas heranças multiétnicas 

e multiculturais. Pela repressão do samba e da cultura negra, as autoridades e a classe domi-

nante desejavam impor um modelo civilizatório de base europeia. Esse panorama começa a 

mudar com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, por meio de um golpe em 1930. Aos pou-

cos, Vargas começa a mudar as feições do país: investe em um processo de industrialização, 

cria leis e direitos trabalhistas para o operariado e começa a desenvolver uma cultura do traba-

lhismo, ou seja, a valorização do trabalho como sendo essencial para o desenvolvimento da 

sociedade e da nação. Ao mesmo tempo inicia um processo de valorização e cooptação do 

samba e da cultura popular. A ideia era trazer essas manifestações populares para a órbita do 

poder estatal, de modo que servissem como elementos culturais de sustentação e legitimação 

do governo varguista (conferir, entre outros, FAUSTO, 2001; MATOS, 1982). 

 Muitas composições da década de 1920 exaltavam a malandragem, que tem como sua 

principal característica a recusa ao trabalho e a sobrevivência através do jogo, da trapaça, da 

cafetinagem (exploração da prostituição), entre outros expedientes. Após o golpe do Estado 

Novo, em 1937 (e que duraria até 1945), Vargas começou a combater esse ideário que ia con-

tra seus projetos políticos de dominação, especialmente após a criação do DIP – Departamen-

to de Imprensa e Propaganda –, que censurava músicas que faziam apologia a valores contrá-

rios aos propagados pelo Estado Novo. Ao mesmo tempo, o governo incentivou a criação de 

composições que exaltassem a nação, as belezas naturais do país, as lindas morenas e mulatas 

e principalmente o trabalho e o trabalhador honestos. Cláudia Matos (1982, p. 14) nos relata 

acerca desse processo: 

A história começa no fim dos anos 20, quando surge na música popular o 

personagem malandro propriamente dito, para alcançar em seguida, na déca-

da de 30, o ápice do seu prestígio. Por algum tempo, ele foi assunto em mo-

da – mas foi um breve tempo. A virada se consuma a partir de 1937, quando 

o Estado Novo, instituindo a ideologia do culto ao trabalho e uma política 

simultaneamente paternalista e repressiva em relação à cultura popular, vem 
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modificar as regras do jogo e o panorama da produção poética do samba. 

Aquela conversa mal comportada e marota que já vinha há algum tempo 

suscitando reações de desagrado por parte de setores da imprensa, autorida-

des e mesmo alguns sambistas, deveria ser decididamente proscrita da cena 

cultural. Incentivam-se os compositores a louvar os méritos e recompensas 

do trabalhador, ao mesmo tempo que se interditam e censuram os casos e as 

façanhas do malandro. 

 A autora mostra como a música popular (especialmente o samba) adotou o persona-

gem do malandro em suas letras a partir do final da década de 1920, consolidando essa temá-

tica ao longo da década de 1930, que foi adquirindo cada vez mais prestígio. Em 1937, com o 

golpe do Estado Novo, a temática da malandragem será perseguida pelo novo regime, que 

valorizava o culto ao trabalho e instituía a ideologia trabalhista. A censura ao malandro e à 

malandragem foi imposta, mas não sem resistências (MATOS, 1982, p. 14): 

Mas ele já fundara sua linhagem dentro do samba, e esta, ao contrário do que 

desejava o Estado Novo, não desaparece aí. O malandro legendário e presti-

giado, espécie de anti-herói que povoara as composições da década de 30, é 

substituído e continuado na de 40 pela figura ambígua do ―malandro regene-

rado‖, sempre às voltas com a polícia, falante, problemático, defensivo, di-

zendo-se trabalhador honesto mas sempre carregando os estigmas e emble-

mas da malandragem […]. 
O tema da malandragem, em sua nova versão, percorre os anos 40 e entra 

pelos 50 […]. 

 Os trechos destacados indicam as dimensões das possibilidades contra-hegemônicas 

do samba, pois muitos compositores contestaram e confrontaram a ideologia trabalhista e a 

hegemonia do Estado Novo através das letras que descreviam o malandro regenerado, aparen-

temente enquadrado na sociedade e no mundo do trabalho, mas sempre disposto a voltar para 

a antiga vida da malandragem. Dessa forma, podemos encarar esse exemplo como uma luta 

cultural pela disputa da hegemonia, ainda que limitada ao plano da cultura. Há, nesse contex-

to, um embate entre o ideário hegemônico trabalhista e o ideário malandro de recusa ao traba-

lho, negando o discurso e a ideologia oficial. É como uma possibilidade de pedagogia contra-

hegemônica, de recusa ao status quo, que devemos entender as composições críticas até hoje, 

especialmente nesse estudo. 

 O penúltimo conceito gramsciano que incorporaremos no nosso embasamento teórico 

será o de concepção do mundo. O autor Guido Liguori, no verbete sobre concepção do mundo 

do Dicionário Gramsciano, destaca que esta é uma ―expressão usada por‖ Gramsci ―para indi-

car o terreno conectivo sobre a qual surgem graus diversos de elaboração das capacidades do 

sujeito de interpretar a realidade‖. Podemos ver que o termo está diretamente ligado à questão 

da interpretação da realidade, sendo esta uma capacidade humana que existe em ―graus diver-

sos de elaboração‖. A primeira implicação desse conceito para nossa pesquisa é a ideia de que 
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as composições são uma interpretação crítica da realidade, elaboradas em diferentes graus, 

ligados diretamente à percepção e à sensibilidade dos compositores. Essa premissa está dire-

tamente conectada ao fato de que ―todos os indivíduos têm sua própria concepção do mundo, 

mais ou menos elaborada‖ (LIGUORI, 2017, p. 260). 

 Vejamos um trecho elucidativo em que Gramsci (2001, p. 53) discorre sobre a concep-

ção do mundo: 

[…] todo homem, fora de sua profissão, desenvolve uma atividade intelectu-

al qualquer, ou seja, é um ―filósofo‖, um artista, um homem de gosto, parti-

cipa de uma concepção do mundo, possui uma linha consciente de conduta 

moral, contribui assim para manter ou modificar uma concepção do mundo, 

isto é, para suscitar novas maneiras de pensar. 
 

 Esse trecho permite compreender a concepção do mundo como uma maneira de pensar 

o mundo e a realidade. Aqui, o autor volta à ideia de que todos os seres humanos são filósofos 

e, sendo assim, participam de uma concepção do mundo, contribuindo para mantê-la ou modi-

ficá-la. As composições críticas podem auxiliar no processo de construção de novas concep-

ções do mundo, ou ―novas maneiras de pensar‖. Em cada composição, está expressa a manei-

ra de pensar o mundo e a realidade do compositor, e essa maneira de pensar muitas vezes po-

de ser considerada subversiva e até mesmo revolucionária. Para Gramsci, ―é possível ‗elabo-

rar a própria concepção do mundo conscientemente e criticamente‘ ou ‗participar de uma con-

cepção do mundo ‗imposta‘ de fora‖ (GRAMSCI apud LIGUORI, 2017, p. 261). Portanto os 

―compositores críticos‖ seriam um ótimo exemplo de subalternizados que elaboram a sua 

própria concepção do mundo, de modo consciente e crítico. Esse embate entre suas composi-

ções críticas e a ideologia vigente deve ser entendido a partir do princípio de que ―a luta entre 

concepções do mundo‖ é ―parte fundamental da luta entre hegemonias‖ (LIGUORI, 2017). E 

não é apenas uma luta no nível cultural, mas também político, pois, de acordo com Gramsci 

(1999, p. 97), ―a escolha e a crítica de uma concepção do mundo são, também elas, fatos polí-

ticos‖. 

 A partir dessas considerações, nossa pesquisa investigará essas composições críticas, 

visando observar quais concepções do mundo elas revelam. Analisaremos as concepções do 

mundo de diferentes compositores, procurando semelhanças entre elas e tentando enxergar 

esses discursos e essas visões como complementares dentro de sua grande diversidade e com-

plexidade. 

 A próxima contribuição gramsciana será a categoria de consciência. Conforme Grams-

ci, ―o termo se refere ao grau de ‗inteligência‘ que o homem, individualmente ou em grupo, 
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adquire das relações sociais necessárias dadas e, ao mesmo tempo, às modificações práticas 

que adquirir tal inteligência comporta‖ (LACORTE, 2017, p. 269). Em outras palavras, pode-

ríamos afirmar que a consciência é o nível de entendimento das relações sociais e da realidade 

social, que está diretamente vinculado às ações práticas dentro dessas. Quanto maior a consci-

ência, maior o nível de ação consciente (ou seja, intencional) no interior das relações sociais. 

A formação da consciência ―é um processo ([…] múltiplo e multiforme e que […] não possui 

uma direção predeterminada)‖ (LACORTE, 2017, p. 271). A consciência pode constituir-se a 

partir de diversas formas e influências, comumente contrárias. ―Existem […] ‗diversas cons-

ciências‘ […] e contraditórias de acordo com a diversidade e a contraditoriedade das relações 

sociais‖ (LACORTE, 2017, p. 270). 

 Refletiremos sobre como as composições podem contribuir para o processo de desen-

volvimento de uma percepção crítica do mundo, da realidade e das relações sociais. ―O nas-

cimento de uma ‗consciência crítica‘ assinala o florescer de uma nova ‗individualidade‘ em 

luta contra um dado ‗conformismo‘‖ (LACORTE, 2017). Dentre os possíveis tipos de consci-

ências a serem desenvolvidos pela classe trabalhadora, uma delas é a crítica, e desejamos 

compreender como os discursos dos compositores podem auxiliar nesse desenvolvimento. 

Esse processo de conscientização é um dos pontos centrais dessa pesquisa. 

A partir das reflexões gramscianas, pudemos constatar que os ―compositores críticos‖ 

são intelectuais da classe trabalhadora e participam da construção da hegemonia dos(as) su-

balternizados(as). Dessa maneira, concluímos que as contribuições de Antonio Gramsci para 

nossa pesquisa são de fundamental relevância e passaremos para as próximas: as de Raymond 

Williams. 

1.2: AS CONTRIBUIÇÕES DE RAYMOND WILLIAMS: CULTURA E 

HEGEMONIA. 

 No item anterior, apresentamos os conceitos de cultura e hegemonia a partir das for-

mulações intelectuais de Gramsci; nesse item, veremos como os mesmos conceitos são pensa-

dos e formulados pelo linguista gaulês Raymond Williams (1921 – 1988), em diálogo com a 

perspectiva gramsciana. Sobre o primeiro conceito, Williams (1979, p. 23) destaca a comple-

xidade do termo cultura ao explicitar seus diversos sentidos: 

A complexidade do conceito de ―cultura‖ é, portanto, notável. Tornou-se um 

nome do processo ―íntimo‖, especializado em suas supostas agências de vida 

intelectual e ―nas artes‖. Tornou-se também um nome de processo geral, es-

pecializado configurações de ―modos de vida totais‖. Teve um papel crucial 

em definições de ―artes‖ e ―humanidades‖, a partir do primeiro sentido. De-
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sempenhou papel igualmente importante nas definições das ―ciências huma-

nas‖ e ―ciências sociais‖, no segundo sentido.  

 Dentre os possíveis significados de cultura, o autor ressalta o que está ligado à ideia de 

―modos de vida totais‖, possibilitando a interpretação de que a cultura é o modo como os se-

res humanos vivem todos os aspectos de suas vidas, abrangendo a diversidade das formações 

e organizações sociais ao longo da história e das diferentes sociedades. Essa visão encontra 

ressonância no princípio gramsciano da cultura como organizadora da sociedade. Conforme 

Williams destaca, essa visão exerceu grande influência dentro das ciências humanas e sociais. 

É dentro de tal perspectiva que nossas reflexões encaixam-se, de que cultura é algo comum a 

todos os seres humanos, conforme foi demonstrado no início desse capítulo. A partir das can-

ções analisadas, poderemos entrar em contato com alguns aspectos desses ―modos de vida‖. 

 Comentamos anteriormente que a teoria cultural marxista desenvolvida por esses três 

pensadores (Gramsci, Williams e Thompson) procura levar em conta a articulação da cultura 

com as outras esferas da vida social, principalmente a política e a economia. Visando apro-

fundar essa questão e suas implicações para essa investigação, veremos como diferentes pes-

quisadores(as) analisam as reflexões de Williams acerca desse debate: 

A preocupação de Williams é entender a cultura nas sociedades de massas, 

de uma perspectiva marxista. Dessa visão, parte da relação que a cultura tem 

com a estrutura econômica, mas propõe ir mais além construindo um materi-

alismo cultural que entenda a produção cultural como social e material. As-

sim, abordará o estudo de diversas expressões culturais (literatura, cinema, 

etc.) tendo em conta as relações sociais que as constituem, as instituições 

que ativam e as formas de consciência prática que expressam. (LIAUDAT, 

2016, p. 7, tradução minha) 

 Marcelo Badaró Mattos é um importante estudioso da obra do historiador inglês e 

também ressalta a importância da cultura nas análises de Williams: 

A ênfase de Williams na caracterização do materialismo de Marx como dis-

tinto dos anteriores exatamente pelo tratamento da questão da subjetividade 

– incluindo a preocupação com a temática da alienação – pode ser explicada, 

em grande medida, por seu esforço para explicar, por meio de uma visão 

ampliada e, ao mesmo tempo, melhor delimitada em termos materiais, a ge-

neralizada e complexa presença da cultura em todas as dimensões da ativi-

dade humana contemporânea, assim como o seu peso no condicionamento 

das formas de dominação vigentes. (MATTOS, 2017, p. 54) 

 As reflexões de Liaudat e Mattos sobre o debate cultural dentro do marxismo nos aju-

dam a compreender a materialidade da cultura, suas relações com a economia e como a rela-

ção entre a cultura e a estrutura econômica está na base da sociedade. Além disso, 

Williams mostra que o econômico, o político e o cultural estão inter-

relacionados. Há uma unidade qualitativa dessas três dimensões no processo 

sócio-histórico. Elas se relacionam como um todo, ou seja, expressam um 

modo de vida de uma sociedade. A estrutura não determina de forma unívoca 
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todos os segmentos de uma sociedade, porque deve-se considerar que nesse 

processo há uma intervenção importante da ação humana consciente. 

(MARTINS e NEVES, 2014, p. 80) 

 Dessas proposições, é possível retirar três conclusões essenciais para nossas reflexões: 

1°: a cultura estabelece relações com a estrutura econômica e a produção cultural deve ser 

entendida também como produção social e material; 2°: a cultura está presente de forma com-

plexa e generalizada em todas as dimensões da atividade humana contemporânea, exercendo 

forte influência no condicionamento das formas de dominação vigentes; 3°: existe uma inter-

relação entre o econômico, o político e o cultural e essa relação expressa um modo de vida de 

uma sociedade. Nos processos de estruturação das formas societárias, atua uma intervenção 

importante da ação humana. 

 Ao analisarmos algumas composições musicais, não estamos nos referindo somente a 

um fato cultural: essas canções foram criadas dentro do sistema capitalista de produção, em 

uma sociedade que passava pelo desenvolvimento industrial e capitalista; muitas composições 

carregam e revelam alguns elementos das contradições capitalistas, como os conflitos entre 

capital e trabalho, além da característica essencial de mercantilização e comercialização das 

composições. Isso nos leva diretamente à primeira formulação do parágrafo anterior, da rela-

ção entre a cultura e a estrutura econômica. No trecho destacado, Liaudat aponta que o mate-

rialismo cultural de Williams aborda ―o estudo de diversas expressões culturais‖, dentre as 

quais incluímos a música, objetivando apreender ―as relações sociais que as constituem, as 

instituições que ativam e as formas de consciência prática que expressam‖. Ao focarmos nos-

sa atenção no trabalho musical dos compositores, podemos identificar as relações sociais 

(principalmente as relações sociais conflituosas) constituintes dessa produção, e especialmen-

te as ―formas de consciência prática que expressam‖, interessando-nos diretamente as formas 

de consciência crítica expressas através das letras, conforme exposto anteriormente. 

 Marcelo Badaró Mattos (2017) chama atenção para a visão que Williams sustenta so-

bre a presença da cultura na totalidade das dimensões das atividades humanas de modo gene-

ralizado e complexo. Essa visão mostra novamente que a cultura não é uma esfera separada 

do político e do econômico, por exemplo, e que influencia fortemente as formas de domina-

ção vigentes, acentuando a importância da dominação cultural por meio da imposição da cul-

tura hegemônica. Consequentemente, Williams nos faz pensar nas composições críticas como 

importante elemento nessa luta cultural entre a cultura hegemônica e a cultura subalternizada. 

Por último, Martins e Neves reforçam um dos pressupostos dessa pesquisa já apresentado 

anteriormente: a importância da intervenção da ação humana consciente nos processos histó-
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ricos, sociais, políticos, econômicos, principalmente a ação dos grupos e indivíduos subalter-

nizados. Dessa maneira, encaramos o ato de compor e as composições como uma ação huma-

na consciente, com potencial para interpretar o mundo criticamente e intervir de modo crítico 

na realidade. 

 Visando uma compreensão aprofundada de como a cultura é estruturante de uma soci-

edade (junto com as outras dimensões sociais), reproduziremos um trecho de Williams que 

Martins e Neves (2014) extraíram de Cevasco (2001, p. 48,49 e                                                                                                                                           

50): 

Toda sociedade humana tem sua própria forma, seus próprios propósitos, 

seus próprios significados. Toda sociedade humana expressa tudo isso nas 

instituições, nas artes e no conhecimento. A formação de uma sociedade é a 

descoberta de significados e direções comuns e seu desenvolvimento se dá 

no debate ativo e no seu aperfeiçoamento, sob a pressão da experiência, do 

contato e das invenções, inscrevendo-se na própria terra. A sociedade em de-

senvolvimento é um dado, e, no entanto, ela se constrói e reconstrói em cada 

modo de pensar individual. 
[…] a produção de significados e valores é uma atividade humana primária 

que estrutura as formas, instituições, relações, e também as artes. 

 Como podemos observar na citação, a produção de significados é primordial nos pro-

cessos de formação e estruturação social, sendo esses significados produzidos, disputados e 

modificados ao longo do tempo e do desenvolvimento social. Baseado nessa linha argumenta-

tiva, podemos afirmar que as composições musicais constituem-se em um modo de produção 

(e reprodução) de significados, ou, em outras palavras, constituem-se na forma como os(as) 

compositores(as) conferem sentido ao mundo e à realidade que vivenciam. Ao produzir esses 

significados, os(as) compositores(as) participam do processo de estruturação das formas, ins-

tituições, relações e das artes, conforme salientado por Williams. É lícito afirmar que os(as) 

compositores(as) e suas obras contribuem para o desenvolvimento social, posto que a socie-

dade é construída e reconstruída em cada modo de pensar individual, e as composições repre-

sentam os modos de pensar de cada compositor(a). Essa produção de significados, que é o ato 

de compor, é um importante elemento para a construção de uma contra-hegemonia que se 

oponha aos significados hegemônicos, construídos pela classe dominante. 

 Podemos perceber que a teoria cultural de Raymond Williams aborda não só a cultura 

da sociedade, mas também a cultura de cada indivíduo que a compõe. Por meio da análise de 

expressões simbólicas (no nosso caso, as composições), é possível captar melhor essas indivi-

dualidades, como sustenta Liaudat (2016, p. 12, tradução minha): 

Realizando uma leitura completa da obra de Williams, descobrimos que em 

todas as suas produções – na análise da linguagem, dos artefatos culturais, 

das expressões artísticas – ele procurou refazer a conexão inseparável dessas 
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dimensões com as condições materiais da existência, e ele procurou interpre-

tar através dessas expressões simbólicas as percepções e sentimentos dos a-

tores. 

 Novamente, deparamo-nos com a proposição de que a cultura não pode ser separada 

das condições materiais de existência, tendo em vista que a produção e a reprodução da exis-

tência são realizadas também através da dimensão cultural. Por meio de suas obras, os com-

positores produzem sua existência subjetiva e conferem significado a esta; a investigação e a 

análise dessas composições permitem interpretar as percepções e sentimentos desses indiví-

duos, como sugere Williams. Interessa-nos especialmente captar nas letras as percepções de 

situações de opressões e os sentimentos de revolta e de indignação contra essas opressões. 

 Considerando tudo o que foi exposto e argumentado até agora, julgamos que o concei-

to de cultura em Williams é uma poderosa ferramenta para a construção do objeto e das hipó-

teses de pesquisa, permitindo a compreensão da cultura em toda sua complexidade, como ins-

tância estruturada e estruturante da sociedade. O segundo conceito de Williams que apresenta-

remos será o de hegemonia, que ajudará a construir as nossas reflexões acerca de cultura, tra-

balho e educação, assim como sobre a produção musical enquanto resistência.  

 Começaremos pelo histórico que Williams (1979, p. 111) traça do conceito: 

A definição tradicional de ―hegemonia‖ é poder ou domínio político, especi-

almente nas relações entre Estados. O marxismo ampliou essa definição para 

as relações entre as classes sociais, especialmente as definições de uma clas-

se dominante. ―Hegemonia‖ adquiriu então outra significação na obra de An-

tonio Gramsci, realizada em condições muito difíceis, numa prisão fascista, 

entre 1927 e 1935. Muita coisa é ainda incerta no uso de Gramsci faz do 

conceito, mas sua obra é um dos pontos marcantes da teoria cultural marxis-

ta. 
 Williams nos revela a definição tradicional como ―poder ou domínio político‖, indi-

cando que o termo originalmente estava ligado à instância política, à lógica estatal e suas rela-

ções de poder. O marxismo apropriou-se e ampliou o conceito, aplicando-o para a análise da 

relação entre as classes sociais. Em seguida, o intelectual gaulês destaca e reconhece a impor-

tância de Gramsci para uma reformulação dessa categoria: 

Gramsci estabeleceu uma distinção entre domínio e ―hegemonia‖. O ―domí-

nio‖ é expresso em formas diretamente políticas e em tempos de crise, pela 

coação direta ou efetiva. Mas a situação mais normal é uma complexa com-

binação de forças políticas, sociais e culturais, e a ―hegemonia‖, de acordo 

com diferentes interpretações, é isso, ou as forças sociais e culturais ativas 

que são seus elementos necessários. (WILLIAMS, 1979, p. 111) 

 Raymond Williams ressalta a vital contribuição de Gramsci, que estabeleceu a questão 

do domínio pelo consenso por meio da ―complexa combinação de forças políticas, sociais e 

culturais‖. Ainda sobre o histórico do conceito, Williams (1979, p. 111) afirma que: 
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Quaisquer que sejam as implicações do conceito para a teoria política mar-

xista (que ainda tem a reconhecer muitos tipos de controle político direto, 

controle social de classe e controle econômico, bem como esta formação 

mais geral), os efeitos sobre a teoria cultural são imediatos. A ―hegemonia‖ é 

um conceito que inclui imediatamente, e ultrapassa, dois poderosos concei-

tos anteriores: o de ―cultura‖ como ―todo um processo social‖, no qual os 

homens definem e modelam todas as suas vidas, e o de ―ideologia‖, em 

qualquer de seus sentidos marxistas, no qual um sistema de significado de 

valores é a expressão ou projeção de um determinado interesse de classe. 
  Williams aponta a inclusão do conceito de cultura dentro do conceito de hegemonia, 

posto que o processo de obtenção da hegemonia deve criar uma ―cultura hegemônica‖, justifi-

cando, assim, nossa escolha por trabalhar os dois conceitos pela perspectiva desse intelectual 

marxista. 

 Vimos que Gramsci define hegemonia como ―direção intelectual e moral e domínio 

político‖ exercidos por uma classe dominante em um determinado contexto. Raymond Willi-

ams (1979, p. 113) chama atenção para a importância da questão dos significados e valores na 

construção do processo hegemônico. Vejamos sua definição do conceito: 

A hegemonia é […] todo um conjunto de práticas e expectativas, sobre a to-

talidade da vida: nossos sentidos e distribuição de energia, nossa percepção 

de nós mesmos e nosso mundo. É um sistema vivido de significados e valo-

res – constitutivo e constituidor – que, ao serem experimentados como práti-

cas, parecem confirmar-se reciprocamente. Constitui assim um senso da rea-

lidade para a maioria das pessoas na sociedade, um senso de realidade abso-

luta, porque experimentada, e além da qual é muito difícil para a maioria dos 

membros da sociedade movimentar-se, na maioria das áreas de sua vida. Em 

outras palavras, e no sentido mais forte uma ―cultura‖, mas uma cultura que 

tem também de ser considerada como domínio e subordinação vividos de de-

terminadas classes. 

 Podemos perceber que o autor trabalha com aspectos subjetivos da hegemonia, tais 

como: expectativas, sentidos, percepções, significados, valores, senso da realidade. Sendo 

assim, é lícito afirmar que a hegemonia da classe dominante está imersa e difundida em nosso 

cotidiano, desde as menores e mais íntimas dimensões de nossas vidas. Williams afirma que a 

hegemonia é uma ―cultura‖, criada e recriada pelos detentores do poder e imposta aos subal-

ternizados, que, em sua maioria, enxergam e percebem a realidade de acordo com os valores e 

a perspectiva da classe dominante. A hegemonia é vivida e experimentada em diversas situa-

ções e de diversos modos. As criações artísticas e culturais podem corroborar ou contestar a 

hegemonia vigente, e isso acontece no caso da música, objeto de nosso interesse. Como afir-

mamos acima, nem todos os compositores e nem todas as composições podem ser encarados 

como críticos, tendo em vista que a maioria dos artistas e produções está ao lado do status 

quo. Por isso, estamos voltando nossa atenção para compositores(as) que dirigem uma parte 

significativa da sua produção contra a hegemonia vigente. 
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 Uma das principais contribuições de Williams é demonstrar que a hegemonia não é um 

fato dado, algo estático, mas sim um processo dinâmico e complexo, que precisa constante-

mente ser construído e reconstruído. Também não é um domínio absoluto sobre os subalterni-

zados, pois sofre diversos tipos de enfrentamentos por parte destes. Partindo dessas constata-

ções, será mais fácil visualizar a construção do processo hegemônico (com seus conflitos e 

contradições) a partir da música e da produção de composições. Segundo Williams (1979, p. 

115): 

Uma hegemonia vivida é sempre um processo. Não é, exceto analiticamente, 

um sistema ou uma estrutura. É um complexo realizado de experiências, re-

lações e atividades, com pressões e limites específicos e mutáveis. Isto é, na 

prática a hegemonia não pode nunca ser singular. Suas estruturas internas 

são altamente complexas, e podem ser vistas em qualquer análise concreta. 

Além do mais (e isso é crucial, lembrando-nos o vigor necessário do concei-

to), não existe apenas passivamente como forma de dominação. Tem de ser 

renovada continuamente, recriada, defendida e modificada. Também sofre 

uma resistência continuada, alterada, desafiada por pressões que não são as 

suas próprias pressões. 
 A partir do trecho citado, evidencia-se a apreensão da hegemonia enquanto um proces-

so dialético que sofre constantes mudanças pela ação de pressões externas. Na constituição 

desse processo, estão presentes as experiências individuais e de classe (a questão da experiên-

cia será melhor desenvolvida e aprofundada posteriormente, quando analisarmos as contribui-

ções de Thompson), as relações sociais (que também ocorrem entre indivíduos e classes) e as 

atividades humanas. É de suma importância entender a dinâmica da constituição da hegemo-

nia, que é criada, renovada, recriada, defendida e modificada. Dessa maneira, procuraremos 

apresentar a obra de ―compositores críticos‖ de diferentes épocas históricas, que enfrentaram 

diferentes formas hegemônicas a partir de sua criação artística. Entendemos essas composi-

ções críticas ao longo do tempo como uma resistência continuada, que desafiam e exercem 

pressão sobre a hegemonia vigente. 

 Nas lutas travadas pela disputa da hegemonia, os embates entre diferentes formas polí-

ticas e culturais são primordiais. A questão cultural é fundamental para o entendimento do 

processo hegemônico, considerando o caráter marcante do o confronto entre a cultura domi-

nante e as culturas subalternizadas e alternativas. A hegemonia vigente tem de enfrentar diver-

sas tentativas de contestação ao seu domínio, que a obrigam a modificar-se constantemente, 

imprimindo a esse processo um dinamismo complexo, conforme salientamos. Reproduzire-

mos mais um trecho de Williams (1979, p. 116), para reforçar e complementar nossa argu-

mentação: 
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A realidade de qualquer hegemonia, no sentido sempre dominante, jamais 

será total ou exclusiva. A qualquer momento, formas de política e cultura al-

ternativas, ou diretamente opostas, existem como elementos significativos na 

sociedade. Teremos de explorar suas condições e seus limites, mas sua pre-

sença ativa é decisiva, não só porque tende ser incluídas em qualquer análise 

histórica (distinta da análise de época), mas como formas que tem um efeito 

significativo no próprio processo hegemônico. Isto é, a ênfase política e cul-

tural alternativa, e as muitas formas de oposição e luta, são importantes não 

só em si mesmas, mas como características indicativas daquilo que o proces-

so hegemônico procurou controlar, na prática. 

 Williams destaca a importância das formas de política e cultura alternativas; no nosso 

entender, as composições críticas podem ser pensadas como uma produção musical alternati-

va. Estamos explorando suas condições e seus limites para compreender como atuam dentro 

do processo hegemônico. Sobre o controle hegemônico exercido em cima dessas composi-

ções, Williams (1979, p. 116) revela que: 

Uma hegemonia estática, do tipo indicado pelas definições abstratas totali-

zadoras de uma ideologia dominante, ou de uma visão do mundo, pode igno-

rar ou isolar essas alternativas e oposição, mas, na medida em que são signi-

ficativas, a função hegemônica decisiva é controlá-las, transformá-las ou 

mesmo incorporá-las. Nesse processo ativo, o hegemônico tem de ser visto 

como mais do que a simples transmissão de um domínio (inalterável). Pelo 

contrário, qualquer processo hegemônico deve ser especialmente alerta e 

sensível às alternativas e oposição que lhe questionam ou ameaçam o domí-

nio. A realidade do processo cultural deve, portanto, incluir sempre os esfor-

ços e contribuições daqueles que estão, de uma forma ou de outra, fora, ou 

nas margens, dos termos da hegemonia específica. 

 Partindo dessa exposição, podemos enxergar o movimento dialético no processo he-

gemônico, que se modifica no decorrer do confronto com as hegemonias alternativas, buscan-

do neutralizá-las ou até mesmo absorvê-las para garantir a continuidade da dominação. O con-

trole dessas hegemonias alternativas é vital para a manutenção do status quo. Ao analisarmos 

a produção de compositores que consideramos críticos, estamos incluindo ―os esforços e con-

tribuições daqueles que estão, de uma forma ou de outra, fora, ou nas margens, dos termos da 

hegemonia específica‖ e tentando captar a complexidade da realidade do processo cultural, 

conforme salienta Williams. Portanto, os sujeitos de nossa pesquisa são esses(as) composito-

res(as) que produzem ou que parecem produzir uma parte considerável de sua obra nas mar-

gens e contra a hegemonia vigente. É necessário destacar que esses(as) compositores(as) e 

suas composições sofrem limites e pressões dessa hegemonia, com menor ou maior intensida-

de, dependendo das condições históricas e políticas específicas em que estão inseridos. Ou 

seja, o discurso desses(as) artistas não é produzido completamente livre, desimpedido e sem 

amarras. 
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 Apesar do controle e da pressão do processo hegemônico contra tudo que lhe é contrá-

rio ou alternativo, Williams (1979, p. 117) observa a relevância dessa resistência: 

Seria um erro ignorar a importância de obras e ideias que, embora claramen-

te afetadas pelos limites e pressões hegemônicos, são pelo menos em parte 

rompimentos significativos em relação a estes, e que podem em parte ser 

neutralizados, reduzidos ou incorporados, mas que, em seus elementos mais 

ativos, surgem como independentes e originais. 

 Sendo assim, podemos dizer que, em certa medida, a cultura subalternizada apresenta 

independência e originalidade frente à cultura hegemônica, o que lhe permite ser um elemento 

de contestação. As composições críticas realizam um rompimento parcial com a hegemonia 

vigente por meio de um discurso contra-hegemônico que auxilia a desvelar a realidade opres-

sora, explicitando suas contradições e seus conflitos. O processo hegemônico deve identificar, 

combater e superar esses discursos sediciosos que surgem constantemente para ameaçar e 

contestar seu domínio, além de desenvolver seus mecanismos de imposição de sua cultura, 

seus valores e seus significados. Esses mecanismos concentram-se especialmente nas instân-

cias da cultura e da educação, que são elementos chaves para a construção e estruturação de 

uma hegemonia (e também da contra-hegemonia), conforme revelam Martins e Neves (2014, 

p. 78): 

[…] o processo de dominação de uma classe se efetiva pelo poder, pela pro-

priedade e pela cultura do vivido, ou seja, a classe dominante cria hábitos, 

normas, valores e símbolos, um modo de ser que precisa ser mantido. Por is-

so a cultura e a educação são espaços importantes de luta. Num processo he-

gemônico, a cultura e a educação são protagonistas que conferem sentido pa-

ra consolidação política e econômica da classe dominante, assim como am-

bas são também imprescindíveis no processo contra-hegemônico. Por isso, 

Williams ressalta que a consolidação de uma cultura comum por meio das 

escolas, família, igreja, e meios de comunicação de massa é uma estratégia 

importante da classe dominante para efetivar sua hegemonia. 

 As autoras demonstram que a hegemonia da classe dominante está propagada nas di-

versas instituições do cotidiano, desde as instituições oficiais, como a escola, igreja e meios 

de comunicação, até instituições como a família, que está mais situada no âmbito do íntimo, 

do privado. A todo o momento, os(as) subalternizados(as) são bombardeados(as) por informa-

ções, valores e significados que visam incutir e reforçar o domínio hegemônico: na escola, na 

faculdade, dentro de igrejas e templos religiosos, nos locais de trabalho e de lazer, nas rela-

ções familiares e de amizade, na interação através de redes sociais virtuais, entre outros. Em 

outras palavras, podemos identificar a hegemonia em todos os domínios e aspectos da vida 

social. Ao analisarmos as obras de compositores considerados críticos e como elas podem 

contribuir para uma formação humana crítica, estamos procurando as articulações existentes 

entre a cultura, o trabalho musical dos compositores, a educação e a contra-hegemonia. 
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 A contra-hegemonia é exercida pela música dentro de certos limites e possibilidades, 

sendo uma (dentre várias) das formas de mobilização e enfrentamento ao status quo, que deve 

unir-se e juntar forças com outras formas de luta e contestação para a construção do processo 

contra-hegemônico, essencial para a libertação dos(as) subalternizados(as). Segundo Martins 

e Neves (2014, p. 89), a 

[…] possibilidade de rompimento autêntico com os processos hegemônicos 

estimulou suas reflexões sobre os caminhos a serem trilhados na construção 

da contra-hegemonia. Suas reflexões sobre a natureza das práticas culturais 

nas sociedades capitalistas contemporâneas o habilitaram a incluir as mani-

festações culturais entre as batalhas necessárias para a conquista de demo-

cracia e da vitória econômica da classe trabalhadora organizada. Nesse sen-

tido, Williams reforça que ―o sistema de significados e valores que a socie-

dade capitalista gera tem que ser derrotado no geral e no detalhe através de 

um trabalho intelectual e educacional contínuo‖ (WILLIAMS, 1975, p. 75-6 

apud CEVASCO, 2001, p. 137), que ele denominou de longa revolução. 

 Podemos encarar essas composições críticas ao longo do tempo como ―um trabalho 

intelectual e educacional contínuo‖, realizado por diferentes compositores em diferentes mo-

mentos históricos e que se opõem ao ―sistema de significados e valores que a sociedade capi-

talista gera‖, produzindo outros significados e valores a partir da visão de mundo de indiví-

duos subalternizados. Portanto, gostaríamos de sublinhar a relevância dessas manifestações 

culturais oriundas da música para o fortalecimento das lutas políticas e econômicas, conside-

rando que muitas canções abordam temas políticos e econômicos em uma linguagem acessí-

vel para os(as) subalternizados(as). O fato de a música ser uma linguagem extremamente po-

pular lhe confere grandes possibilidades no processo de construção da contra-hegemonia. 

 Por meio da discussão do conceito de hegemonia em Gramsci e Williams, podemos 

analisar as composições críticas através da lógica do processo hegemônico e perceber que tais 

composições atuam dentro deste como um elemento de oposição e contestação, constituindo 

uma parte importante do processo de construção da contra-hegemonia.  

 Em seguida, apresentaremos as contribuições de Thompson para a pesquisa. 

1.3: AS CONTRIBUIÇÕES DE E. P. THOMPSON: HISTÓRIA VISTA DE BAIXO, 

AGÊNCIA HUMANA, CULTURA, CLASSE, LUTA DE CLASSES, CONSCIÊNCIA 

DE CLASSE E EXPERIÊNCIA 

 Prosseguindo com as contribuições da teoria marxista para o embasamento teórico da 

presente pesquisa, apresentaremos alguns conceitos e reflexões do historiador britânico Ed-

ward Palmer Thompson (1924-1993) que trarão novos elementos e ampliarão a compreensão 

de nosso objeto. O autor produziu uma vasta obra alicerçada em um pensamento radical, ten-
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do sido um grande dissidente e árduo crítico das concepções historiográficas conservadoras, 

do stalinismo, do marxismo estruturalista, da ameaça nuclear, entre outras questões. Thomp-

son não foi apenas um historiador com ideias e produções radicais; foi um militante compro-

metido com várias causas políticas, teóricas, sociais, ambientais. 

 Um de seus principais desenvolvimentos intelectuais consiste na concepção historio-

gráfica denominada ―história vista de baixo‖, que visa deslocar a ênfase da produção e refle-

xão historiográfica dos ―grandes sujeitos‖ para as pessoas ―comuns‖, sem poderes, sem pres-

tígio e sem riquezas. Em trabalho anterior, definimos da seguinte maneira a perspectiva 

thompsoniana: 

Thompson propõe uma ―história vista a partir de baixo‖, ou seja, produzida e 

explicada a partir da visão de mundo dos grupos oprimidos e excluídos da 

história oficial. Tal perspectiva histórica deve utilizar como fontes principais 

as que foram produzidas por esses grupos. Thompson utilizou como fontes 

históricas para a produção de suas obras documentos de sindicatos e organi-

zações operárias, materiais da cultura popular e do folclore, hábitos, crenças 

e costumes que ficaram registrados. (SANTOS, 2018, p. 67) 

 Em consonância com Gramsci, Thompson procura captar a história e as vivências de 

indivíduos subalternizados, especialmente seus modos de resistência e enfrentamento ao po-

der constituído: indivíduos que estiveram excluídos da maior parte da história escrita, pelo 

menos como sujeitos históricos ativos e conscientes. Sua primeira iniciativa intelectual nesse 

sentido foi o clássico de 1963, ―A Formação da classe operária inglesa‖, em que analisa o 

processo pelo qual os trabalhadores ingleses constituíram-se em classe operária em meio às 

mudanças e transformações ocasionadas pela Revolução Industrial. Logo no início de sua 

obra Thompson já anuncia seu projeto historiográfico, que embasará diversos trabalhos ao 

longo de sua vida: 

Estou tentando resgatar o pobre tecelão de malhas, o meeiro luddita, o tece-

lão do ―obsoleto‖ tear manual, o artesão ―utópico‖ e mesmo o iludido segui-

dor de Joanna Southcott, dos imensos ares superiores de condescendência da 

posteridade. Seus ofícios e tradições podiam estar desaparecendo. Sua hosti-

lidade frente ao novo industrialismo podia ser retrógrada. Seus ideais comu-

nitários podiam ser fantasiosos. Suas conspirações insurrecionais podiam ser 

temerárias. Mas eles viveram nesses tempos de aguda perturbação social, e 

nós não. Suas aspirações eram válidas nos termos de sua própria experiência; 

se foram vítimas acidentais da história, continuam a ser, condenados em vi-

da, vítimas acidentais. (THOMPSON, 1987, p. 13) 

 Dessa maneira, Thompson esforçou-se para dar voz e visibilidade à classe trabalhado-

ra, pois, durante muito tempo, seus membros não foram considerados (e muitas vezes ainda 

não são) sujeitos históricos, conforme assinalamos. Foi uma das mais poderosas críticas e 

contestações à história tradicional, aos ―grandes heróis‖ retratados pelas fontes históricas ofi-

ciais (fontes escritas em sua maioria, importante lembrar). Partindo desse tipo de abordagem, 
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é possível apreender as percepções, visões de mundo, concepções, sentimentos de indivíduos 

subalternizados. Por meio da história vista de baixo, também é possível perceber a participa-

ção dessas pessoas comuns nos processos históricos, conforme afirma Thompson (2012, p. 

234): ―À medida que alguns atores principais da história – políticos, pensadores, empresários, 

generais – retiram-se da nossa atenção, um imenso elenco de suporte, que supúnhamos ser 

composto de simples figurantes, força sua entrada em cena‖. Em outras palavras, Thompson e 

outros historiadores, a partir de suas pesquisas, transformaram esses ―simples figurantes‖ em 

sujeitos históricos atuantes. 

 A ―história vista de baixo‖ é uma opção teórica, metodológica e política, tendo em 

vista que, ao selecionar fontes produzidas pelos(as) subalternizados(as) para o desenvolvi-

mento de uma pesquisa, estamos nos voltando contra concepções e interpretações teóricas 

conservadoras, que negam o protagonismo daqueles que estão submetidos ao poder, à autori-

dade e aos diversos tipos de explorações e opressões. Vejamos algumas formulações de três 

estudiosas sobre a história vista de baixo e a importância da obra de Thompson para as pes-

quisas em ciências humanas: 

Sem menosprezar as determinações econômicas, culturais e educacionais 

impostas pela burguesia, como classe em ascensão, Thompson torna visível 

o lugar dos sujeitos individuais e coletivos na história. Mais do que compre-

ender a história dos vencedores, o historiador marxista quer captar a ―histó-

ria vista de baixo‖. Para tal, elege fontes documentais que trazem à tona a 

agência de mulheres e homens trabalhadores que se organizam para defender 

sua forma de viver, em oposição às relações sociais de produção e reprodu-

ção da vida impostas pela classe que detém a hegemonia cultural. (TIRIBA, 

2014, p. 8) 

 Lia Tiriba destaca a visibilidade conferida por Thompson aos sujeitos individuais e 

coletivos da história a partir da história vista de baixo. Outras estudiosas apresentam uma vi-

são complementar com formulações sobre a perspectiva historiográfica thompsoniana: 

A obra de Thompson não versou apenas sobre o movimento operário, mas 

também sobre os modos de dominação, as classes sociais, a luta de classes e 

a consciência de classe, cultura e experiência de classe, folclore, costumes, 

crime, protestos (individuais e coletivos). Nesta profícua produção, Thomp-

son toma a história como método, como processo e como política, um modo 

diverso de se pensar, pesquisar, analisar e redigir a história vista a partir ―dos 

de baixo‖. (SILVEIRA, 2014, p. 2-3) 
 

[…] a perspectiva teórico-metodológica de E. P. Thompson tem importância 

fundamental para os estudos que buscam compreender os processos históri-

cos, as práticas socioculturais e educativas, as experiências e as lutas pela 

emancipação humana e a transformação social e política na sociedade brasi-

leira. (SCHUELER, 2014, p. 100) 



49 

 As autoras reforçam e complementam a discussão que empreendemos até aqui sobre a 

história vista de baixo. Ao elegermos diversos(as) compositores(as) (alguns(mas) com certa 

fama e notoriedade, mas a maioria excluídos(as) do poder político oficial e das instâncias de-

cisórias) como sujeitos de nossa pesquisa, estamos nos aproximando dessa proposta teórica e 

metodológica, pois as principais fontes analisadas serão suas composições. Ao refletir sobre a 

contribuição dessas obras para uma formação humana crítica, estamos propondo não apenas 

uma história, mas também uma educação vista de baixo. Em outras palavras: analisamos as 

composições como fontes educativas produzidas a partir de baixo, por subalternizados, ou 

seja, estamos pensando em possibilidades educacionais que, por serem construídas a partir de 

baixo, podem assumir um caráter emancipatório. 

 A história vista de baixo nos leva a um importante elemento que reside em todas as 

obras de Thompson: a agência humana. Por meio dela, percebemos como mulheres e homens 

agem e atuam de acordo com seus valores, princípios e convicções ao longo da história. O 

historiador nos demonstra como os(as) subalternizados(as) possuem a capacidade de ação, 

não de maneira livre e sem impedimentos, mas de forma consciente, apesar de todos os condi-

cionamentos e de todas as determinações que são impostos(as) pelas condições materiais ob-

jetivas. Essa é uma ideia central dentro do pensamento marxista, e aparece desenvolvida por 

Karl Marx em sua obra escrita entre os anos de 1851-1852, ―O 18 Brumário de Luís Bonapar-

te‖ (2011, p. 25): ―Os homens fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre e 

espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é 

feita, mas estas lhe foram transmitidas assim como se encontram‖. Ainda que existam limita-

ções impostas pelo passado e pelo presente, os seres humanos são capazes de agir e construir 

sua própria história. 

 Em sua referida obra, ―A formação da classe operária inglesa‖, Thompson (1987, p. 9) 

inicia destacando a importância da agência humana: 

Fazer-se, porque é um estudo sobre um processo ativo, que se deve tanto à 

ação humana como aos condicionamentos. A classe operária não surgiu tal 

como o sol numa hora determinada. Ela estava presente ao seu próprio fazer-

se. 

 Esse trecho nos chama a atenção para o fato de que a classe operária não foi formada, 

mas sim formou-se a partir de um processo em que participou ativamente: um processo de 

autoformação, por meio de diversos tipos de aprendizagens, mobilizações, organizações, lu-

tas, resistências. Conforme esses trabalhadores iam aprendendo, iam constituindo-se enquanto 

classe. Para isso, foram fundamentais as experiências acumuladas e compartilhadas (veremos 
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melhor essa questão ao abordar o conceito de experiência). Esse ―fazer-se‖ da classe operária 

inglesa revela a agência humana atuando através da história. 

 Thompson critica o marxismo estruturalista, principalmente representado na figura do 

filósofo Althusser, pois ele ―afasta a agência humana da história, que se torna então, um pro-

cesso sem sujeito‖ (THOMPSON, 1981, p. 102). Essa interpretação imobiliza o indivíduo, 

esmagado pelo peso da estrutura e das determinações econômicas e ignora a ação consciente 

dos seres humanos. O intelectual britânico atacou furiosamente (―este ensaio é uma interven-

ção política polêmica e não um exercício acadêmico‖ - 1981, p. 218) essa vertente marxista. 

Em todas as suas produções, ele procurou demonstrar como os seres humanos subalternizados 

agem conscientemente, apesar das circunstâncias impostas, de acordo com seus valores, prin-

cípios e convicções, conforme salientamos. 

 Apesar da crítica à vertente marxista estruturalista, Thompson insere-se em outra tra-

dição marxista, que valoriza a ação individual e coletiva dos(as) subalternizados(as) para a 

compreensão da história e da sociedade. Vieira e Oliveira (2010, p. 521; 526) destacam que 

A partir de léxicos, objetivos e contextos de produção distintos, tanto 

Thompson quanto Gramsci enfatizaram o protagonismo do sujeito na Histó-

ria, de maneira que suas obras representaram uma reação aos determinismos 

teóricos que minimizavam nas suas explicações do mundo social o lugar do 

sujeito e da política em favor da força estruturante da dimensão econômica. 
[…] 
Tanto Gramsci quanto Thompson mobilizaram-se no sentido de confrontar 

as visões que, em nome de uma interpretação materialista da sociedade e da 

História, eclipsaram o papel do sujeito na construção do mundo social. 

 O historiador britânico compartilha, portanto, dessa visão gramsciana dos indivíduos 

como sujeitos históricos que constroem o mundo social por meio da sua atuação, e suas pro-

duções intelectuais partem desse pressuposto. Junto à história vista de baixo, a agência huma-

na é uma categoria central para a compreensão de sua obra. Antes de articularmos essas refle-

xões com o nosso objeto de pesquisa, veremos um último trecho em que a autora Lia Tiriba 

(2014, p. 6-7) explora a temática: 

Sobre os movimentos da vida real e suas múltiplas determinações, Thomp-

son (1981) nos ensina que a História precisa ser entendida como um proces-

so estruturado, cujas mediações estão carregadas de elementos contraditó-

rios. Processo estruturado de tal modo que, tem por base (ou infraestrutura) 

relações sociais de produção hegemônicas em determinados espaços/tempos 

históricos. Sem desconhecer e desconsiderar as determinações econômicas 

que tornam um dado modo de produção hegemônico, e colocando-se contrá-

rio ao perigo do ―reducionismo econômico‖, este autor convida-nos a perce-

ber que, no processo histórico, entram em cena outras determinações, em es-

pecial, as da agência humana. Afinal, é pela práxis, é pela capacidade de a-

ção/pensamento/ação, ou seja, é pela própria agência humana que se dá a 

possibilidade de criação e recriação da realidade humano-social. 
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 Estamos investigando as composições críticas enquanto produtos da agência humana, 

que permitem a atuação dos compositores como sujeitos históricos dentro de sua época e de 

sua sociedade. O ato de compor é resultado do processo de ação/pensamento/ação, que Lia 

Tiriba destaca acima, ou seja, a partir de uma reflexão sobre as suas ações, surge uma nova 

ação consciente e crítica: a composição. Compor é agir sobre a realidade, criá-la e recriá-la, 

como propõe Tiriba. É um modo de intervenção na realidade a partir da práxis e da reflexão. 

Consequentemente, devemos encarar os ―compositores críticos‖ como sujeitos históricos ati-

vos e conscientes e as composições como parte integrante de sua agência humana, exercida 

sob as circunstâncias encontradas em cada época histórica. 

 Os(as) compositores(as) agem e atuam na sociedade por meio de suas composições. 

Esta é uma ação empreendida no terreno da cultura, com implicações em outras instâncias 

(políticas, econômicas, sociais). Para entender essa relação, recorreremos ao conceito de cul-

tura em Thompson. Esse é o conceito que o insere em uma tradição marxista da qual também 

fazem parte Gramsci e Williams. Thompson foi um dos responsáveis por trazer a cultura para 

a centralidade dos debates e produções marxistas, voltando-se contra as interpretações vigen-

tes focadas na primazia do aspecto econômico. Como vimos anteriormente, não se trata de 

trocar a economia pela cultura, mas de articulá-las, associadas a outras instâncias, para adqui-

rir uma visão da totalidade e complexidade dos processos históricos e sociais. Vieira e Olivei-

ra (2010, p. 536) afirmam que Gramsci e Thompson: 

Convergiram, ainda, em torno da concepção da cultura como espaço de con-

flito e de disputa entre os diferentes projetos que visam à hegemonia na soci-

edade. Essa tese, muitas vezes adjetivada pejorativamente como culturalista, 

não pretende afirmar a supremacia da luta no plano cultural ou ideológico, 

em detrimento do plano econômico. Em rigor, objetiva sustentar a noção da 

cultura como o lugar de síntese, de manifestação de todas as contradições, 

inclusive a econômica. 

 Thompson levou essa concepção de cultura como espaço de conflito e disputa e lugar 

de síntese e manifestação de todas as contradições para a sua leitura marxista da história, de-

senvolvendo ativamente uma teoria cultural marxista na historiografia e incluindo uma análise 

da cultura e dos fenômenos culturais em articulação com as manifestações políticas, sociais, 

econômicas. Thompson empregou esse método para investigar a história inglesa dos séculos 

XVIII e XIX a partir da literatura, dos costumes, do folclore, por exemplo, entrelaçados com 

questões econômicas e políticas. Em diversos momentos, o autor procurou demonstrar como 

essas manifestações culturais revelavam as contradições econômicas causadas pelo processo 

da Revolução Industrial, por exemplo. 
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 O pensador marxista inseriu a cultura em seu desenvolvimento teórico a partir do que 

entendeu estar ausente na obra de Marx e Engels, esforçando-se por completar as possíveis 

lacunas do pensamento marxista. Marcelo Badaró Mattos (2017, p. 55-56; 62) destaca que 

Thompson enxergava um ―silêncio‖ em Marx, […] porém, destacava que 

não haveria nada na obra de Marx que impedisse a superação desse silêncio 

e afirmava que, para ultrapassá-lo, seria necessário relacionar a dimensão 

cultural ao modo de produção, de uma forma muito diferente daquela con-

templada pela metáfora da base e superestrutura. 
[…] 
Sua defesa da necessidade de superar silêncios do marxismo em relação à 

cultura dava à ―cultura‖ um sentido muito diferente daquele que recebeu nas 

leituras mais mecânicas de Marx, voltando a Marx para demonstrar a inade-

quação dessas leituras. 

 Portanto, a opção pela cultura não foi um rompimento com o marxismo; ao contrário, 

Thompson trabalhou nos limites da obra de Marx e Engels, tentando corrigir as leituras inade-

quadas e/ou distorcidas que conferiam primazia ao econômico. Sempre polêmico e provocati-

vo, em uma de suas formulações mais famosas contra os vieses economicistas, afirma: ―‗Sem 

produção não há história‘, insistiu R. S. Sharma oportunamente. Mas devemos dizer também: 

‗sem cultura não há produção‘‖ (THOMPSON, 2012, p. 258-259). O historiador defende que, 

para uma correta compreensão da história e seus processos, não basta apenas analisar, inter-

pretar e reconstituir os fenômenos econômicos; é necessário olhar atentamente para os fenô-

menos culturais e suas relações com as outras instâncias, inclusive a econômica. 

 Para ilustrar a inexorável e complexa associação entre cultura e economia, podemos 

pensar em um dos mais antigos e importantes processos históricos: a Revolução Neolítica, 

ocorrida nos primórdios da existência humana e que possibilitou diversos grupos humanos a 

passarem de nômades, coletores e caçadores para sedentários, agricultores e criadores, graças 

à descoberta da agricultura e da domesticação de animais. Dessa maneira, esses grupos pude-

ram se fixar em locais específicos e aumentar sua população. À primeira vista, esse fenômeno 

pode parecer estritamente econômico: as pessoas produziam e garantiam sua subsistência de 

uma determinada maneira (coletando e caçando) e passaram a produzir de outra (plantando e 

criando animais). Porém, essa transformação na economia foi gerada pelo desenvolvimento da 

cultura humana: os indivíduos primeiramente tiveram que aprender a observar a natureza e 

entender seu funcionamento, tentar dominar seus processos através de erros e acertos e ir 

transmitindo esse corpo de conhecimentos cada vez mais especializados para as gerações se-

guintes. Em outros termos, tiveram que criar e desenvolver uma cultura. 

 Dessa maneira, vemos que o desenvolvimento econômico está atrelado ao desenvol-

vimento cultural. Como nos lembra Thompson (1998, p. 304), ―[…] não existe desenvolvi-
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mento econômico que não seja ao mesmo tempo desenvolvimento ou mudança de uma cultu-

ra‖. Ele demonstra essa questão em sua obra ―Costumes em comum‖, na qual analisa algumas 

mudanças culturais ocasionadas pelo processo da Revolução Industrial. Podemos afirmar que, 

por meio desses estudos, ele tenta captar o surgimento de uma nova cultura capitalista indus-

trial, que irá se chocar com os costumes e os modos de vida do povo inglês. Duas culturas em 

oposição e conflito. Thompson (2002, p. 14-15) faz distinção entre a cultura dominante e a 

cultura popular: ―Se nos colocarmos em qualquer ponto da Europa em meados do século 

XVIII, poderemos observar uma cultura letrada ou refinada praticamente distanciada em rela-

ção à cultura da gente do povo‖. Portanto, a cultura não é algo homogêneo e uniforme, e dis-

tingue as diferentes classes sociais: entre ricos e pobres, opressores e oprimidos; existem não 

apenas diferenças econômicas e políticas, mas também culturais: ―A cultura de um homem, 

exatamente como seu prestígio social, era calculada de acordo com a hierarquia de sua classe‖ 

(THOMPSON, 2002, p. 17). 

 Durante o século XVIII, a classe dominante inglesa percebeu que era necessário con-

trolar e manipular a cultura popular, assim como a educação a qual o povo poderia ter acesso. 

Foram-se desenvolvendo estratégias de dominação cultural. Segundo Thompson (2002, p. 

31): 

Educação e cultura, não menos que os impostos locais para os pobres, eram 

encaradas como esmolas que deveriam ser administradas ao povo ou dele 

subtraídas de acordo com seus méritos. O desejo de dominar e de moldar o 

desenvolvimento intelectual e cultural do povo na direção de objetivos pre-

determinados e seguros permanece extremamente forte durante a época vito-

riana; e continua vivo ainda hoje. 

 Conforme vimos em Gramsci e Williams, os opressores estabelecem não só um domí-

nio econômico e político, mas também cultural, através da imposição da cultura hegemônica. 

Eles sabem que uma cultura popular autêntica e independente pode se tornar subversiva e até 

mesmo revolucionária, questionando os projetos de dominação. Há séculos, a classe dominan-

te vem empreendendo essa luta a nível cultural, controlando e neutralizando os elementos da 

cultura do povo que são considerados perigosos. Em algumas reflexões, Thompson (2012, p. 

211; 261) afirma a originalidade e o potencial contra-hegemônico da cultura popular: 

A perspectiva que adoto aqui implica um ponto de vista particular sobre a 

cultura popular. […] Meu material de estudo levou-me a privilegiar o aspec-

to ativo, voluntarista, criador de valores da cultura popular: o povo faz e re-

faz sua própria cultura. 
 

[…] há um sem-número de contextos e situações em que homens e mulheres, 

ao se confrontar com as necessidades de sua existência, formulam seus pró-

prios valores e criam sua cultura própria, intrínsecos ao seu modo de vida. 
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[…] Os historiadores podem reconstruir os diferentes modos de vida, seus 

valores correspondentes, de grupos e ocupações particulares: a ―independên-

cia‖ do artesão, os diversos valores comunais do aldeão, do couteiro, da co-

munidade dos tecelões. Em alguns momentos, a cultura e os valores dessas 

comunidades podem opor-se ao abarcante sistema de dominação e controle. 

 A ideia exposta acima, de que o povo faz e refaz sua cultura, é vital para nossa pesqui-

sa e demonstra o quanto os processos culturais são dialéticos, pois a cultura popular é criada 

pelo povo, confrontada pela sua antítese (a cultura hegemônica) e é recriada como síntese. No 

segundo trecho, podemos apreender a importante noção de que os seres humanos criam sua 

própria cultura e seus próprios valores quando confrontados com as necessidades de sua exis-

tência, ou seja, a cultura vai se moldando em virtude das circunstâncias.  

 Ao nos determos sobre o conceito de cultura nos três autores trabalhados, podemos 

perceber toda a complexidade do termo. Thompson (1998, p. 17), ao refletir sobre a cultura 

popular, disserta sobre essa complexidade, com seus elementos contraditórios e seus múltiplos 

sentidos: 

[…] precisamos ter cuidado quanto a generalizações como ―cultura popular‖. 

Esta pode sugerir, numa inflexão antropológica influente no âmbito dos his-

toriadores sociais, uma perspectiva ultra-consensual dessa cultura, entendida 

como ―sistemas de atitudes, valores e significados compartilhados, e as for-

mas simbólicas (desempenhos e artefatos) em que se acham incorporados‖. 

Mas uma cultura é também um conjunto de diferentes recursos, em que há 

sempre uma troca entre o escrito e o oral, o dominante e o subordinado, a al-

deia e a metrópole; é uma arena de elementos conflitivos, que somente sob 

uma pressão imperiosa – por exemplo, o nacionalismo, a consciência de 

classe ou a ortodoxia religiosa predominante– assume a forma de um ―siste-

ma‖. E na verdade o próprio termo ―cultura‖, com sua invocação confortável 

de um consenso, pode distrair nossa atenção das contradições sociais e cultu-

rais, das fraturas e oposições existentes dentro do conjunto. 

 Nessa passagem, evidencia-se novamente que a cultura não possui um caráter estático 

e não é uma instância que contenha um domínio absoluto da classe dominante; em consonân-

cia com tudo o que discutimos até agora, Thompson coloca a cultura como ―uma arena de 

elementos conflitivos‖ e não como um sistema fechado. A cultura carrega as contradições e 

conflitos econômicos e sociais, que se manifestam de modos específicos. Apropriando-se da 

terminologia gramsciana, Thompson denuncia a concepção de cultura hegemônica baseada 

em um consenso, que esconde fraturas, oposições e contestações dentro do conjunto. Também 

destaca a importância de compreender a cultura a partir dos seus vários componentes: 

[…] ―cultura‖ é um termo emaranhado, que, ao reunir tantas atividades e a-

tributos em um só feixe, pode na verdade confundir ou ocultar distinções que 

precisam ser feitas. Será necessário desfazer o feixe e examinar com mais 

cuidado os seus componentes: ritos, modos simbólicos, os atributos morais 

da hegemonia, a transmissão do costume de geração para geração e o desen-
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volvimento do costume sob formas historicamente específicas das relações 

sociais e de trabalho. (THOMPSON, 1998, p. 22) 

 Por reunir várias atividades em um só feixe, a cultura se transforma em um termo e-

maranhado, sendo necessário analisar separadamente os diversos componentes de uma cultu-

ra: ritos, modos simbólicos, transmissão e desenvolvimento dos costumes. Todos esses com-

ponentes podem ser observados na música, a linguagem cultural que estamos privilegiando. 

 Só podemos entender a cultura hegemônica a partir da ―relação de tensão, contradição 

e influência recíproca com a cultura popular‖ (LIAUDAT, 2016, p. 5, tradução do autor). Ape-

sar do embate, existem influências recíprocas entre as duas, comprovando que estão em uma 

interação dialética, conforme expusemos anteriormente. Tanto a cultura hegemônica quanto a 

popular desenvolvem-se por meio desse confronto entre ambas, modificando-se em função 

desse processo. Por isso, é importante entender como a cultura hegemônica controla, manipu-

la e absorve os elementos críticos existentes nas manifestações da cultura popular; em nosso 

caso, especialmente na música popular. 

 Devemos entender a cultura popular por meio de sua elaboração atrelada à formação 

das classes subalternizadas: essa cultura vai sendo formada junto à classe, e vai contribuindo 

para a formação dos indivíduos que adentram e inserem-se nessa classe. Conforme propõem 

Vieira e Oliveira (2010, p. 533): ―O rico e complexo processo de autoformação das classes 

subalternas elaborou uma cultura radical, a partir das suas experiências políticas e culturais‖. 

Essa cultura é radical por nascer do antagonismo de classes. Como já vimos, representa e a-

barca as diversas formas de resistência empreendidas pelos(as) explorados(as). As composi-

ções críticas analisadas nesse trabalho integram essa cultura radical elaborada a partir da for-

mação de classe. 

 Thompson nos ajuda a entender a cultura a partir do conflito e das oposições, e a cul-

tura popular como uma criação original e independente do povo, dentro dos limites estabele-

cidos pela hegemonia vigente. Além disso, o autor chama a atenção para a importância de 

observar os aspectos críticos e contestadores dessa cultura (como as canções que estamos ana-

lisando), apesar das e contra as pressões exercidas por essa hegemonia. As reflexões thomp-

sonianas, somadas com as de Gramsci e Williams, nos possibilitam entender a cultura a partir 

da perspectiva marxista. É interessante destacarmos algumas considerações sobre a análise 

cultural empreendida por esses três autores, objetivando sintetizar tudo o que discutimos até 

aqui: 

Acreditamos que a atualidade de Thompson e de Gramsci reside fundamen-

talmente nessa possibilidade de entender a cultura e os processos formativos 

como sínteses sociais, ou melhor, como resultado de lutas, negociações e a-
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comodações operadas pelos sujeitos historicamente situados em contextos 

que envolvem determinações econômicas e sociais, bem como resistência, 

ressignificação e criação cultural e política. (VIEIRA e OLIVEIRA, 2010, 

p. 520) 

 
[…] tanto para Williams, quanto para Thompson, a dimensão cultural denota 

campo de luta social e política, de disputas e tensões, de afirmação de valo-

res e significados existentes que se manifestam em ―organizações alternati-

vas ou contestadoras‖, por exemplo, de associações, sindicatos e partidos por 

parte da produção cultural dos trabalhadores […]. (SILVEIRA, 2014, p. 

17) 

 
Com Raymond Williams e E. P. Thompson, reafirmamos o princípio episte-

mológico que considera a materialidade da cultura, e a categoria de totalida-

de histórica, como instrumentos de análise fundamental para o pensamento 

marxiano, defendendo a tese de que a cultura e a sociedade são indissociá-

veis. (SCHUELER, 2014, p. 118) 

 Todas essas questões auxiliam a entender a produção cultural como uma forma de luta, 

não só cultural, mas também política, econômica, social, e demonstram que a cultura não é 

um simples reflexo da economia, mas estruturadora da sociedade. O ato de compor canções 

pode e deve ser encarado como uma forma de luta e de atuação social crítica, possibilitando a 

denúncia de diversos tipos de opressões e explorações e expondo as contradições sociais. Es-

tamos tentando captar a luta entre opressores e oprimidos no terreno da cultura, ou uma luta 

entre culturas antagônicas, como mostra Schueler (2014, p. 111-112): 

[…] a cultura se inscreve em contextos históricos específicos, no seio das lu-

tas de classes e das relações materiais de poder, em sociedades determinadas. 

Por essa razão, a luta de classes é também uma disputa em torno de tradições 

e valores, regras morais, estéticas, religiosas, padrões familiares e sociabili-

dades – é uma luta entre culturas. 

 Podemos afirmar, então, que estamos observando a luta de classes por meio da cultura 

produzida pelos subalternizados, partindo da perspectiva dos(as) compositores(as), analisando 

o processo pelo qual percebem a luta de classes e a expressam em suas obras. É lícito argu-

mentar que essa produção artística possui um caráter classista, e, para entender essa questão, 

vamos acompanhar a discussão de Thompson sobre classe, luta de classe e consciência de 

classe, atentando para como esses conceitos articulam-se em sua obra. 

 Queremos analisar as composições de compositores que pertencem à classe trabalha-

dora e expressam sua visão de mundo e suas vivências por meio de sua arte. Dessa maneira, é 

importante compreendermos como Thompson desenvolve suas reflexões sobre classe e como 

as articulam com a luta de classes e a consciência de classe, evidenciando que essas três no-

ções fazem parte do mesmo processo. O termo ―classe‖ é crucial dentro do pensamento mar-

xista, assim como a noção de luta de classes; em um dos primeiros textos de Marx e Engels, 
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―Manifesto do Partido Comunista‖ (2001, p. 23), de 1848, os pensadores discorrem sobre o 

assunto logo no início de sua exposição: 

A história de toda sociedade até nossos dias é a história da luta de classes. 

Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre e oficial, 

em suma, opressores e oprimidos sempre estiveram em constante oposição; 

empenhados numa luta sem trégua, ora velada, ora aberta […]. 
 A análise da história humana a partir da luta de classes embasou todas as produções 

posteriores e tornou-se uma referência teórica para os(as) intelectuais que se inseriram dentro 

da tradição iniciada por Marx, Engels e seus primeiros discípulos. Tal perspectiva é uma das 

principais características da vertente de Marx e Engels que a difere de outras correntes teóri-

cas. Por esse motivo, Thompson (2012, p. 271) declara: ―Gostaria de afirmar que classe como 

categoria histórica pertence ao preciso e dominante uso marxista‖. O historiador reivindica o 

termo como categoria histórica analítica das interpretações marxistas da história. Porém, a 

utilização da categoria é motivo de discordâncias entre os próprios marxistas, pois Thompson 

salienta que se encontra ―em desacordo com muitos outros marxistas (ou também não marxis-

tas) que se ocupam com o tema da classe e da consciência de classe‖ (THOMPSON, 2012, p. 

269). Visando entender as polêmicas de Thompson com relação ao tema, vamos acompanhar 

algumas formulações sobre classe em suas pesquisas. 

 Sua primeira obra de impacto carrega a palavra ―classe‖ no título e aborda a constitui-

ção da classe operária na Inglaterra ao longo do processo de Revolução Industrial. Thompson 

compreende a classe como uma formação histórica, cultural, econômica e social, visão que 

começa a ser estabelecida logo nas primeiras linhas de seu clássico:  

Por classe, entendo um fenômeno histórico, que unifica uma série de aconte-

cimentos díspares e aparentemente desconectados, tanto na matéria-prima da 

experiência como na consciência. Ressalto que é um fenômeno histórico. 

Não vejo a classe como uma ―estrutura‖, nem mesmo como uma ―categoria‖, 

mas como algo que ocorre efetivamente (e cuja ocorrência pode ser demons-

trada) nas relações humanas. (THOMPSON, 1987, p. 9) 

 Portanto, Thompson argumenta sobre a importância da história para entender a classe; 

devemos pensá-la historicamente, considerando que é um ―fenômeno histórico‖. É justamente 

a história e a análise histórica que inserem a classe na concretude, permitindo a sua percepção 

não apenas como abstração e conceito, mas sim como ―algo que ocorre efetivamente nas rela-

ções humanas‖. Thompson (1987, p. 9-10) aponta a necessidade do entendimento da noção de 

relação histórica: 

[…] a noção de classe traz consigo a noção de relação histórica. […] A rela-

ção precisa estar sempre encarnada em pessoas e contextos reais. […] A 

classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências co-

muns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus in-
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teresses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e geral-

mente se opõem) dos seus. A experiência de classe é determinada, em grande 

medida, pelas relações de produção que os homens nasceram – ou entraram 

involuntariamente. A consciência de classe é a forma como essas experiên-

cias são tratadas em termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de 

valores, idéias e formas institucionais. […] A consciência de classe surge da 

mesma forma em tempos e lugares diferentes, mas nunca exatamente da 

mesma forma. 

 Sendo assim, constatamos que, para Thompson, a classe forma-se por meio de um 

processo histórico; ao longo do tempo, alguns seres humanos vão percebendo e sentindo a 

necessidade de articular seus interesses entre si e contra outros seres humanos que possuem 

interesses opostos. A experiência é um dos elementos basilares na formação da classe. Para 

compreendermos a formação da classe, devemos olhar para a história durante um período de 

tempo, observando as mudanças sociais e culturais que levam alguns indivíduos a sentirem a 

necessidade de unir seus interesses comuns contra os interesses antagônicos de outros indiví-

duos. Portanto, a consciência de classe faz parte do processo formativo de classe. 

 Para captar o processo de formação do operariado inglês, o historiador analisou um 

período que vai das últimas décadas do século XVIII até as primeiras décadas do século XIX. 

Acompanhando o decorrer de todos esses anos, Thompson conseguiu apreender certo desen-

volvimento de padrões de pensamento e de ação (THOMPSON, 1987, p. 11-12): 

Se detemos a história num determinado ponto, não há classes, mas simples-

mente uma multidão de indivíduos com um amontoado de experiências. 

Mas, se examinarmos esses homens durante um período adequado de mu-

danças sociais, observaremos padrões em suas relações, suas ideias e institu-

ições. A classe é definida pelos homens enquanto vivem sua própria história 

e, ao final, esta é sua única definição. 

 Esses padrões se formam a partir das experiências, principalmente aquelas de explora-

ção econômica; com isso, as relações, as ideias, as instituições vão se moldando. A classe é 

definida no decorrer da vida dos seres humanos e da história humana. A formação histórica se 

transforma também em uma formação social e cultural (THOMPSON 1987, p. 12): 

[…] estou convencido de que não podemos entender a classe a menos que a 

vejamos como uma formação social e cultural, surgindo de processos que só 

podem ser estudados quando eles mesmos operam durante um considerável 

período histórico. Nos anos entre 1780 e 1832 os trabalhadores ingleses em 

sua maioria vieram a sentir uma identidade de interesses entre si, e contra 

seus dirigentes e empregadores. 

 A partir dessa exposição, Thompson argumenta que a classe é uma formação histórica, 

social, cultural e econômica. Ao compartilharem experiências de exploração econômica, esses 

indivíduos adquirem consciência dessa exploração e formam uma cultura em comum, padro-

nizando relações, ideias, instituições. Ou seja, esses indivíduos vão aprendendo a pensar e a 

atuar de maneira classista, dentro da lógica de defesa dos seus valores e interesses. Essa visão 
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reforça a questão do autofazer-se, que discutimos anteriormente. É por isso que, nesse estudo, 

trabalhamos com compositores de diferentes períodos históricos, para visualizar o desenvol-

vimento da consciência de classe nesses compositores e como eles registraram os antagonis-

mos sociais em diferentes épocas. 

 Em desenvolvimentos posteriores, Thompson (2012, p. 260) esmiuça a noção de clas-

se, inclusive rejeitando as definições baseadas puramente em critérios econômicos: 

[…] classe não é, como gostariam alguns sociólogos, uma categoria estática: 

tais e tais pessoas situadas nesta e naquela relação com os meios de produ-

ção, mensuráveis em termos positivistas ou quantitativos. Classe, na tradição 

marxista, é (ou deve ser) uma categoria histórica descritiva de pessoas numa 

relação no decurso do tempo e das maneiras pelas quais se tornam conscien-

tes de suas relações, como se separam, unem, entram em conflito, formam 

instituições e transmitem valores de modo classista. 

 O intelectual defende a interpretação marxista de classe, contrariando interpretações 

que a consideram somente como uma relação estática com os meios de produção, possuindo 

apenas um caráter quantitativo. Novamente, Thompson (2012, p. 260) alerta para a importân-

cia da história e da cultura na definição de classe: 

Nesse sentido, classe é uma formação tão ―econômica‖ quanto ―cultural‖; é 

impossível favorecer um aspecto em detrimento do outro, atribuindo-se uma 

prioridade teórica. Disso decorre que a determinação ―em última instância‖ 

pode abrir seu caminho igualmente tanto por formas culturais como por eco-

nômicas.  
 Dessa maneira, o historiador marxista explicita que a hierarquização entre economia e 

cultura, com predomínio da primeira, é insatisfatória e incorreta para a compreensão do con-

ceito de classe. Além da cultura, Thompson novamente reitera a historicidade do termo 

(THOMPSON, 2012, p. 270): ――Classe‖ […] é uma categoria histórica, ou seja, deriva de 

processos sociais através do tempo. Conhecemos as classes porque, repetidamente, as pessoas 

se comportaram de modo classista.‖. A complexidade do conceito de classe somente pode ser 

entendida a partir do entrecruzamento entre cultura, economia e história, como sugere 

Thompson (2012, p. 277): 

A classe se delineia segundo o modo como homens e mulheres vivem suas 

relações de produção e segundo a experiência de suas situações determina-

das, no interior do ―conjunto de suas relações sociais‖, com a cultura e as 

expectativas a eles transmitidas e com base no modo pelo qual se valeram 

dessas experiências em nível cultural. 

 Novamente, ele chama a atenção para o fato da categoria de classe ser tanto uma for-

mação histórica quanto uma formação cultural e econômica, uma categoria que descreve indi-

víduos em relação ao decurso do tempo e como se conscientizam a partir dessas relações, co-

mo passam a pensar e agir de forma classista. Thompson não despreza as determinações eco-

nômicas, pois aponta que ―a classe se delineia segundo o modo como homens e mulheres vi-
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vem suas relações de produção‖, ou seja, segundo suas experiências individuais e coletivas 

nas relações de produção, principalmente pensando nas experiências de exploração econômi-

ca. A classe vai autoformando-se contra as determinações a partir do desenvolvimento coleti-

vo da consciência dessa exploração (consciência de classe) e da criação de uma cultura que 

denuncie e se oponha a essa exploração, servindo de referência para os novos membros que se 

inserirem na classe e contribuindo para o constante processo de desenvolvimento da consci-

ência de classe. 

 Nas letras das músicas que pretendemos analisar nesta pesquisa, é possível perceber 

um discurso classista, no qual, muitas vezes, os autores se identificam como pertencendo à 

classe trabalhadora, identificando os seus antagonistas de classe, denunciando as situações de 

exploração e opressão em que estão inseridos. Devemos entender as composições críticas co-

mo uma cultura da classe trabalhadora que expressa a sua consciência de classe e as contradi-

ções sociais da maneira como são percebidas por esses indivíduos subalternizados. Essas can-

ções não são apenas um produto cultural (e, muitas vezes, também comercial), mas também 

são uma fonte de conhecimentos de classe, conhecimentos estes que podem e devem ser in-

cluídos na luta pela emancipação humana. 

 Porém, para entendermos corretamente o conceito de classe, devemos nos voltar para 

o conceito de luta de classes. Este conceito exerce primazia, posto que, para Thompson, a 

classe surge da luta (e a consciência de classe está ligada a esses dois processos). Vejamos 

como ele formula essa questão (1981, p. 121): 

As formações de classe (argumentei) surgem no cruzamento da determina-

ção e auto-atividade: a classe operária ―se fez a si mesma tanto quanto foi 

feita‖. Não podemos colocar ―classe‖ aqui e ―consciência de classe‖ ali, co-

mo duas entidades separadas uma vindo depois da outra, já que ambas de-

vem ser consideradas conjuntamente – a experiência da determinação e o 

―tratamento‖ desta de maneiras conscientes. […] as formações de classe e a 

consciência de classe (embora sujeitas a determinadas pressões) se desen-

volvem num processo inacabado de relação – de luta com outras classes – no 

tempo. 
 Essa exposição discorre sobre a impossibilidade de se conceber a classe sem a consci-

ência de classe, tendo em vista que as duas formações (classe e consciência) ocorrem conco-

mitantemente, e a partir da luta de classes (THOMPSON, 1981, p. 121): 

[…] a luta de classes é um conceito anterior ao de classe, a classe não ante-

cede mas surge da luta. […] segundo uma visão (partilhada pela maioria dos 

historiadores marxistas) as classes surgem porque homens e mulheres, em 

relações produtivas determinadas, identificam seus interesses antagônicos e 

passam a lutar, a pensar e a valorar em termos de classe: assim o processo de 

formação de classe é um processo de autoconfecção, embora sob condições 

que são ―dadas‖. 
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 O intelectual britânico expõe a centralidade da luta de classes para a definição da no-

ção de classes, pois a ―classe surge da luta‖, da oposição entre interesses antagônicos. Em 

outro texto essa argumentação é reforçada:  

[…] a classe, [é] inseparável da noção de ―luta de classes‖. A meu juízo, foi 

dada excessiva atenção, frequentemente de maneira anti-histórica, à ―classe‖ 

e muito pouca, ao contrário, à ―luta de classes‖. Na verdade, na medida em 

que é mais universal, luta de classes me parece ser o conceito prioritário. 

[…]. (THOMPSON, 2012, p. 274)  
 O autor acentua que a luta de classes é o conceito prioritário para a compreensão de 

qualquer formação classista, pelo fato das noções de luta de classes e classe serem insepará-

veis. Tentar analisar a classe separadamente da luta de classes configura uma análise anti-

histórica, ou seja, que desconsidera os processos históricos de formação classista. Para refor-

çar a ligação intrínseca entre os dois conceitos, Thompson (2012, p. 274) formula outras re-

flexões para o desenvolvimento da mesma questão: 

Para dizê-lo com todas as letras: as classes não existem como entidades se-

paradas que olham ao redor, acham um inimigo de classe e partem para a ba-

talha. Ao contrário, para mim, as pessoas se vêem numa sociedade estrutura-

da de um certo modo (por meio de relações de produção fundamentalmente), 

suportam a exploração (ou buscam manter poder sobre os explorados), iden-

tificam os nós dos interesses antagônicos, debatem-se em torno desses mes-

mos nós e, no curso de tal processo de luta, descobrem a si mesmas como 

uma classe, vindo, pois, a fazer a descoberta da sua consciência de classe. 

Classe e consciência de classe são sempre o último e não o primeiro degrau 

de um processo histórico real. 

 Thompson destaca a descoberta que as pessoas fazem de ―si mesmas como uma clas-

se‖ e também da sua consciência de classe a partir de um processo de luta inserido dentro de 

um processo histórico real. Somente por essa perspectiva é que podemos definir a classe. É 

necessário observar o processo de luta (incluindo a luta cultural) para compreender como as 

pessoas passam a se organizar de forma classista: 

[…] A questão é que não podemos falar de classes sem que as pessoas, dian-

te de outros grupos, por meio de um processo de luta (o que compreende 

uma luta em nível cultural), entrem em relação e em oposição sob uma for-

ma classista, ou ainda sem que modifiquem as relações de classe herdadas, já 

existentes. (THOMPSON, 20120, p. 275) 

 Por meio dessas exposições, Thompson evidencia a impossibilidade de desvincular 

esses conceitos, tendo em vista que a classe surge a partir da luta. A classe não se forma pri-

meiro para depois ir à luta; ela se forma da luta, junto com a consciência de classe. Ao longo 

do tempo, grupos de indivíduos antagônicos que possuem interesses contraditórios estabele-

cem relações (produtivas e sociais); desde o momento em que o grupo que é explorado eco-

nomicamente percebe essa exploração e une seus interesses e suas forças, a classe começa a 

se formar com o aumento progressivo de sua consciência, com a produção de uma cultura que 
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se opõe à cultura dominante, com a definição de estratégias de resistência e de luta. A classe 

surge com sua consciência a partir do embate com outras classes. Não é possível pensar em 

classe sem pensar em uma relação onde haja luta, conflito com outra classe. 

 É possível perceber a luta de classes expressa nas letras dos ―compositores críticos‖, 

posto que essas produções refletem sobre os conflitos existentes na sociedade de classes. Mui-

tas canções retratam a oposição existente entre patrões e empregados, por exemplo; expõem 

situações de tensão, de opressão e resistência, de embate entre opressores e oprimidos. Em 

suma, essas composições nos revelam os conflitos sociais sob a ótica dos subalternizados que 

estão inseridos e atuando na luta de classes. A escolha dessas temáticas por parte dos compo-

sitores é uma opção política, exercida de modo mais ou menos consciente, dependendo do 

nível de consciência individual de cada compositor. Encararemos as composições críticas co-

mo uma estratégia de luta cultural dentro da luta de classes. 

 Como já argumentamos, a classe surge junto com a consciência de classe, pois, para 

Thompson (2012, p. 279), não é possível a existência de uma classe sem consciência de si: 

Uma classe não pode existir sem um tipo qualquer de consciência de si 

mesma. De outro modo, não é, ou não é ainda, uma classe. […] Até aquela 

díspar e móbil entidade que é a multidão ou a plebe da Inglaterra do século 

XVIII possuía uma noção de seus direitos de legalidade e de respeito, que 

foram investigados pelos historiadores. 

 Ou seja, apesar da consciência de classe se desenvolver com o desenrolar da formação 

da classe e da luta, ela já existe no momento em que a classe aparece. Essa consciência de 

classe está presente nas letras das canções analisadas, de modo mais ou menos explícito, e 

dialoga com a consciência de classe dos(as) ouvintes trabalhadores(as), possuindo algumas 

reflexões semelhantes e apresentando novas reflexões para serem incorporadas. 

 Para resumir toda a contribuição da discussão de classe em Thompson para nossa pes-

quisa, podemos afirmar que as composições críticas, que são feitas por uma classe (a dos su-

balternizados, a classe trabalhadora) a partir de uma vivência de luta de classes (principalmen-

te expressa na exploração da força de trabalho), são uma possibilidade educativa para que 

indivíduos subalternizados desenvolvam seu processo de consciência de classe. 

 Finalizando as contribuições thompsonianas, apresentaremos o mais importante e ino-

vador conceito desenvolvido pelo historiador: experiência. Na discussão empreendida anteri-

ormente, vimos que ela é um dos principais elementos formadores da classe: ―A classe acon-

tece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns (herdadas ou partilha-

das) [...]‖ (THOMPSON, 1987, p. 10). Os indivíduos sentem a necessidade de articular seus 

interesses entre si e contra outros indivíduos com interesses opostos como resultado das expe-
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riências em comum, que são herdadas ou partilhadas. Essas experiências atravessam gerações, 

são compartilhadas ao longo do tempo; são experiências de classe: ―A experiência de classe é 

determinada, em grande medida, pelas relações de produção que os homens nasceram – ou 

entraram involuntariamente‖ (Idem). Considerando a relação entre economia e cultura, 

Thompson confere grande peso às relações de produção como conformadoras da experiência 

de classe. Podemos afirmar que uma experiência comum que todos os subalternizados com-

partilham é a exploração da sua força de trabalho. 

 Afirmamos, com base em Thompson, que a classe é formada a partir da experiência, e 

que esta é em grande parte determinada pelas relações de produção. Mas o que é a experiên-

cia? Deixemos que o próprio Thompson (1981, p. 15) explique: 

[…] experiência […] compreende a resposta mental e emocional, seja de um 

indivíduo ou de um grupo social, a muitos acontecimentos inter-relacionados 

ou a muitas repetições do mesmo tipo de acontecimento. 

 A partir da vivência de muitos acontecimentos inter-relacionados e muitas repetições 

do mesmo tipo de acontecimento, os indivíduos e grupos sociais desenvolvem respostas men-

tais e emocionais para enfrentar esses acontecimentos, ou seja, desenvolvem modos de pensar 

e de agir frente às diversas situações impostas pela existência. Os indivíduos e grupos vão 

aprendendo a comportar-se diante dos eventos; essas percepções, atitudes e ações empreendi-

das na atuação desses eventos ao longo do tempo transformam-se em experiências, que são 

passadas ao curso das gerações, através de diversos mecanismos de transmissão. Por exemplo, 

a exploração da força de trabalho é um acontecimento que ocorreu e que ocorre repetidas ve-

zes na história da humanidade; gerações de explorados desenvolveram diversos tipos de rea-

ções frente a esse fato, engendrando experiências de resistências, enfrentamentos, acomoda-

ções. Essas experiências acumulam-se e ampliam-se a cada geração. 

 Portanto, devemos entender a experiência, assim como a classe, como um fenômeno 

histórico e cultural. A partir da experiência de gerações anteriores, cada geração formula suas 

próprias experiências. Em seu estudo sobre ―Tempo, disciplina de trabalho e capitalismo in-

dustrial‖, da obra ―Costumes em comum‖, em que analisa as mudanças da percepção de tem-

po causadas pela reestruturação da disciplina de trabalho sob o desenvolvimento do capitalis-

mo industrial, o historiador inglês demonstra como os trabalhadores ingleses sentiram-se es-

magados e oprimidos pela nova disciplina de trabalho que era imposta com base no controle 

de tempo e na maior utilização possível do tempo da força de trabalho. Thompson (1998, p. 

294) também explicita a resistência de gerações de trabalhadores a partir das experiências das 
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gerações anteriores, em um ilustrativo exemplo das experiências formando-se ao longo do 

tempo: 

A primeira geração de trabalhadores nas fábricas aprendeu com seus mestres 

a importância do tempo; a segunda geração formou os seus comitês em prol 

de menos tempo de trabalho no movimento pela jornada de dez horas; a ter-

ceira geração fez greves pelas horas extras ou pelo pagamento de um percen-

tual adicional (1,5%) pelas horas trabalhadas fora do expediente. Eles tinham 

aceito as categorias de seus empregadores e aprendido a revidar os golpes 

dentro desses preceitos. Haviam aprendido muito bem a sua lição, a de que 

tempo é dinheiro. 

 Nesse trecho, podemos acompanhar o processo de formação de classe concomitante-

mente ao desenvolvimento da consciência de classe a partir das experiências de sucessivas 

gerações de trabalhadores fabris. A cada geração, houve um aumento da consciência e da atu-

ação na luta por direitos e garantias, de forma que gerações sucessivas construíssem novas 

estratégias e táticas de luta, que possibilitaram um melhor enfrentamento e propiciaram algu-

mas vitórias, como a criação de leis e regulamentações, permitindo melhorias nas condições 

de trabalho e na qualidade de vida. Os trabalhadores aprenderam a lutar pelos seus direitos 

baseados na sua experiência e também na de seus predecessores. Podemos afirmar que, duran-

te muito tempo, a base da educação dos(as) subalternizados(as) foi (e, em alguma medida, 

ainda é) a experiência. 

 Thompson (1998, p. 17-18), destaca como o aprendizado ocorria pela experiência no 

decorrer do cotidiano da vida comunitária: 

O aprendizado, como iniciação em habilitações dos adultos, não se restringe 

à sua expressão formal na manufatura, mas também serve como mecanismo 

de transmissão entre gerações. A criança faz seu aprendizado das tarefas ca-

seiras junto à mãe ou avó, mais tarde (frequentemente) na condição de em-

pregado doméstico ou agrícola. No que diz respeito aos mistérios da criação 

dos filhos, a jovem mãe cumpre seu aprendizado junto às matronas da co-

munidade. O mesmo acontece com os ofícios que não tem um aprendizado 

formal. Com a transmissão dessas técnicas particulares, dá-se igualmente a 

transmissão de experiências sociais ou da sabedoria comum da coletividade. 

 Aqui, podemos encarar a experiência como um mecanismo de transmissão entre gera-

ções: aprendizagem de ofícios, de criação dos filhos. A partir dos aprendizados de técnicas, 

são transmitidas as experiências sociais, a sabedoria comunitária. Em outros termos: são co-

nhecimentos construídos por meio da experiência. A partir daqui, já podemos apontar algumas 

implicações para nossa pesquisa: as composições críticas podem ser encaradas como uma 

transmissão de experiências sociais e da sabedoria comum da coletividade, pois, ainda que os 

compositores relatem suas experiências pessoais, elas serão compartilhadas por outros indiví-

duos. Funcionam como um acervo de experiências de diversas gerações, permitindo que gera-

ções posteriores acessem os conhecimentos e visões de mundo das precedentes.  



65 

 A experiência é um elemento de formação e educação que produz conhecimentos, téc-

nicas e práticas para a satisfação das necessidades humanas, ainda que o conhecimento produ-

zido pela experiência tenha validade apenas dentro de certos limites: (THOMPSON, 1981, p. 

16): 

[…] a experiência é válida e efetiva, mas dentro de determinados limites: o 

agricultor ―conhece‖ suas estações, o marinheiro ―conhece‖ seus mares mas 

ambos permanecem mistificados em relação à monarquia e à cosmologia. 

 Apesar de suas limitações, o conhecimento produzido pela experiência promove a 

estruturação da produção material da existência e das organizações sociais  

Mas fora dos recintos da universidade, outro tipo de produção de conheci-

mento se processa o tempo todo. Concordo em que nem sempre é rigoroso. 

Não sou indiferente aos valores intelectuais nem inconsciente da dificuldade 

de se chegar a eles. Mas […] conhecimentos se formaram, e ainda se for-

mam, fora dos procedimentos acadêmicos. E tampouco eles tem sido, no tes-

te da prática, desprezíveis. Ajudaram homens e mulheres a trabalhar os cam-

pos, a construir casas, a manter complicadas organizações sociais, e mesmo, 

ocasionalmente, a questionar eficazmente as conclusões do pensamento aca-

dêmico. (THOMPSON, 1981, p. 17) 
 

 O historiador não despreza o conhecimento acadêmico e científico, posto que está in-

serido em sua produção, mas ressalta a importância e eficácia dos valores construídos a partir 

da experiência, apesar de seus limites. Algumas vezes, esses conhecimentos podem refutar o 

pensamento acadêmico, e podem inclusive ser apropriados ou mesmo expropriados por pes-

quisadores(as) de diversas áreas acadêmicas e instituições de pesquisa. Por mais que todo 

conhecimento humano seja provisório, o que é construído pela experiência apresenta uma 

solidez ao longo do tempo, possibilitando a produção e reprodução da existência, conforme 

argumentamos acima. Sendo assim, destacamos que grande parte do conhecimento presente 

nas composições críticas é construída a partir das experiências dos compositores. 

 Essas composições são experiências transformadas em pensamentos e reflexões. A 

própria experiência surge do pensamento, de acordo com Thompson (1981, p. 16): 

Mas a questão que temos imediatamente à nossa frente não é a dos limites da 

experiência, mas a maneira de alcançá-la ou produzi-la. A experiência surge 

espontaneamente no ser social, mas não surge sem pensamento. Surge por-

que homens e mulheres (e não apenas filósofos) são racionais e refletem so-

bre o que acontece a eles e ao seu mundo. […] não podemos conceber ne-

nhuma forma de ser social independentemente de seus conceitos e expectati-

vas organizadores, nem poderia o ser social reproduzir-se por um único dia 

sem o pensamento. 

 Nesse trecho, ao afirmar que não apenas filósofos, mas também homens e mulheres 

são racionais e refletem sobre sua existência e sobre o mundo, Thompson dialoga com a con-

cepção gramsciana de que todos os seres humanos são filósofos e intelectuais. Ele destaca que 
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a experiência é formada não apenas por reações a fatos concretos, mas também por meio do 

pensamento e da reflexão sobre eles, que acarretam mudanças (1981, p. 16): 

O que queremos dizer é que ocorrem mudanças no ser social que dão origem 

a experiência modificada; e essa experiência é determinante, no sentido de 

que exerce pressões sobre a consciência social existente, propõe novas ques-

tões e proporciona grande parte do material sobre o qual se desenvolvem os 

exercícios intelectuais mais elaborados. A experiência, ao que se supõe, 

constitui uma parte da matéria-prima oferecida aos processos do discurso ci-

entífico da demonstração. E mesmo alguns intelectuais atuantes sofreram, 

eles próprios, experiências. 
 

 Durante os processos históricos e a existência dos indivíduos, ocorrem mudanças que 

originam a experiência modificada, revelando que as experiências não são estáticas, mas estão 

em constantes modificações, de acordo com as necessidades e características de cada época. A 

experiência modificada exerce pressões sobre a consciência social, trazendo novos questio-

namentos, novas percepções, novas ações e modificando a própria consciência. 

 É lícito pensar as composições críticas como experiências pensadas, refletidas, modi-

ficadas e transmitidas, pois, ao compor, os compositores estão compartilhando suas experiên-

cias vividas e refletidas. Será que essas composições podem ser uma experiência determinan-

te, exercendo pressões sobre a consciência social e possibilitando novos elementos contestató-

rios e visões de mundo mais críticas? 

 A experiência modificada está imersa em todos os aspectos do cotidiano, de forma que 

entramos em contato com novas experiências e modificamos nossas concepções de acordo 

com as reações a acontecimentos inéditos, que nunca havíamos vivido. Nesse caso, a consci-

ência, os pensamentos, as experiências e até as próprias ações são reformuladas, como evi-

dencia Thompson (1981, p. 17): 

A experiência não espera discretamente, fora de seus gabinetes, o momento 

em que o discurso da demonstração convocará a sua presença. A experiência 

entra sem bater à porta e anuncia mortes, crises de subsistência, guerra de 

trincheira, desemprego, inflação, genocídio. Pessoas estão famintas: seus so-

breviventes têm novos modos de pensar em relação ao mercado. Pessoas são 

presas: na prisão, pensam de modo diverso sobre as leis. Frente a essas expe-

riências gerais, velhos sistemas conceptuais podem desmoronar e novas pro-

blemáticas podem insistir em impor sua presença. 

 Como dissemos, as experiências são cumulativas: a todo instante, os indivíduos e as 

classes acrescentam novas experiências ao seu repertório, modificando e reformulando as 

anteriores. Assim, vão aprendendo a agir nas mais diversas situações impostas pela existência. 

Os compositores podem analisar, por meio de suas composições, as suas próprias experiên-

cias, tal como a de outros indivíduos, comparando, contrastando e complementando diversos 

tipos de experiências ao longo do tempo. É uma forma de resgatar experiências de sujeitos 
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históricos, muitas vezes bastante afastados no tempo. Por exemplo, ao compor a canção ―Mu-

lheres de Atenas‖ sob a perspectiva das mulheres atenienses da Grécia antiga, Chico Buarque 

e Augusto Boal permitem-nos entrar em contato com a experiência de opressão de gênero 

ocorrida há milênios; também é possível comparar as experiências dessas mulheres com as 

das mulheres de diversas épocas e da atualidade, tornando perceptível o fato de diferentes 

mulheres, em diferentes épocas, experienciarem a dominação masculina. 

 Uma das críticas que Thompson dirigia a Althusser e ao marxismo estruturalista era o 

fato da experiência ser negada, excluída das análises e da prática teórica. Ao retirar a agência 

humana e a experiência das suas reflexões, eles estariam também retirando os sujeitos. Con-

trapondo-se a essa visão, Thompson (1981, p. 182) afirma: 

O que descobrimos (em minha opinião) está em um termo que falta: ―experi-

ência humana‖. É esse, exatamente, o termo que Althusser e seus seguidores 

desejam expulsar, sob injúrias, do clube do pensamento, com o nome de 

―empirismo‖. Os homens e mulheres também retornam como sujeitos, dentro 

desse termo – não como sujeitos autônomos, ―indivíduos livres‖, mas como 

pessoas que experimentam suas situações e relações produtivas determinadas 

como necessidades e interesses e como antagonismos, e em seguida ―tratam‖ 

essa experiência em sua consciência e sua cultura (as duas outras expressões 

excluídas pela prática teórica) das mais complexas maneiras […] e em se-

guida […] agem, por sua vez, sobre sua situação determinada. 

 Esse trecho expõe uma consideração importante: a classe trabalhadora experimenta 

situações e relações produtivas em suas vivências, analisam essa experiência em sua consci-

ência e sua cultura de formas complexas e, depois, agem sobre sua situação determinada. A 

partir da reflexão sobre as experiências vividas, novas formas de ação tornam-se possíveis, 

ampliando as possibilidades da agência humana. Essas experiências são moldadas por meio da 

cultura da classe, posto que ―[…] a própria experiência está estruturada segundo classe […]‖ 

(THOMPSON, 1981, p. 194). Determinadas vivências nas relações produtivas, que são tam-

bém relações de classe, levarão a determinadas experiências de classe.  Portanto, a composi-

ção deve ser compreendida como a reflexão das situações e relações produtivas experimenta-

das pelos compositores, analisadas por sua consciência e sua cultura de classe, que os levam 

ao ato de compor, na perspectiva de agir sobre uma situação determinada. Em outras palavras: 

ao comporem, os(as) compositores(as) agem sobre as situações impostas pela realidade. 

 Para finalizar, Thompson (1981, p. 189) nos ajuda a entender que a própria arte é fun-

dada a partir de experiências, na junção entre experiência e cultura: 

Introduzi, algumas páginas atrás, outro termo médio necessário,―cultura‖. E 

verificamos que, com ―experiência‖ e ―cultura‖, estamos num ponto de jun-

ção de outro tipo. Pois as pessoas não experimentam sua própria experiência 

apenas como idéias, no âmbito do pensamento e de seus procedimentos, ou 
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[…] como instinto proletário, etc. Elas também experimentam sua experiên-

cia como sentimento e lidam com esses sentimentos na cultura, como nor-

mas, obrigações familiares e de parentesco, e reciprocidades, como valores 

ou (através de formas mais elaboradas) na arte ou nas convicções religiosas. 

Essa metade da cultura (e é uma metade completa) pode ser descrita como 

consciência afetiva e moral. 

 É de crucial importância a formulação de que os indivíduos também experimentam 

sua experiência como sentimento, que, ao ser associado à cultura, levam a diversas formas 

culturais, entre elas, a arte, as expressões artísticas. As criações artísticas surgem a partir da 

consciência afetiva e moral. As composições críticas são a forma com a qual os compositores 

expressaram suas experiências por meio de sentimentos e da sua consciência afetiva e moral. 

Ao comporem, eles estão pensando suas experiências individuais ou experiências de classe a 

partir da sua subjetividade. Ouvir uma canção é entrar em contato com essas experiências 

subjetivas. 

 Resumindo o que discutimos até agora, o conceito de experiência em Thompson nos 

auxilia a pensar essas composições críticas como produções a partir da experiência da classe 

trabalhadora. Além disso, as composições críticas podem ser compreendidas como a transmis-

são dessas experiências individuais e de classe, através da qual os ouvintes poderão entrar em 

contato com a experiência de diversos sujeitos, compará-las e contrastá-las com as suas pró-

prias experiências, assim como modificar sua consciência e sua ação.  

 Visando ilustrar a relação entre educação a partir da experiência, gostaríamos de lem-

brar os versos dos compositores Adilson Bispo e Zé Roberto no samba ―Conselho‖, eternizada 

na voz de Almir Guineto: ―É que em cada experiência/Se aprende uma lição‖. 

 A partir de tudo o que expusemos, podemos afirmar que a música popular e seus com-

positores permitem-nos ―morar na filosofia‖, isto é, entender questões primordiais acerca da 

existência humana e da realidade social. Foi possível constatar que esses trabalhadores da 

cultura, mesmo não sendo filósofos ou intelectuais de ofício, são capazes de produzir refle-

xões filosóficas e intelectuais, ainda que sem a profundidade e o rigor desses especialistas. 

Cabe ressaltar que, em cada composição, reside uma filosofia, entendida por Gramsci como 

―concepção de mundo‖; ouvir uma música é entrar em contato com as concepções de mundo 

dos compositores. E, muitas vezes, essa visão de mundo pode ser crítica às relações sociais 

capitalistas, característica presente em diversos(as) compositores(as) musicais, como defen-

demos ao longo desse trabalho.  
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CAPÍTULO 2: “MEU SAMBA É CASA DE MARIMBONDO”: HISTÓRIA, 

SOCIEDADE, EDUCAÇÃO E MÚSICA POPULAR 
Meu samba é casa de marimbondo 

Tem sempre enxame pra quem mexer 

Não sabe com quem está falando 

Nem quer saber, nem quer saber, nem quer saber 

Tem gente aí que acha 

Que samba é contravenção 

Eu saco bem o tipo 

E sou de opinião 

Que é nego que acredita 

Que sempre tá com a razão 

Meu samba sempre diz 

Essa não, essa não, essa não 
Se o morro fica fazendo média 

E aceitando a situação 

Meu samba chega e de cara feia 

Dá decisão, dá decisão, dá decisão 

(Aldir Blanc e João Bosco. ―Casa de marimbondo‖, 1975) 
 

Óia que foi só pegar no cavaquinho 

Pra nego bater 

Mas se eu contar o que é que pode um cavaquinho 

Os home não vai crer 
Quando ele fere, fere firme 

Dói que nem punhal 

Quando ele invoca até parece 

Um pega na geral 
[…] 

Veneno é com o meu cavaquinho 

Pois se eu tô com ele encaro todo mundo 
Se alguém pisa no meu calo 

Puxo o cavaquinho pra cantar de galo 
(Aldir Blanc e João Bosco. ―Kid cavaquinho‖, 1975) 
 

 No capítulo anterior, desenvolvemos teoricamente as relações entre cultura, trabalho e 

educação, permitindo a percepção do trabalho musical dos compositores como uma expressão 

cultural educativa. Também apresentamos as ligações existentes entre a filosofia e as compo-

sições musicais, que podem revelar concepções de mundo, configurando-se como uma produ-

ção intelectual e filosófica desses trabalhadores da cultura. Nesse capítulo, discutiremos as 

relações entre história, educação, sociedade e música popular, discorrendo sobre a compreen-

são da história e da sociedade de nosso país por meio dessa expressão artística. 

 Esse capítulo é composto de dois itens: ―2.1: História, sociedade brasileira e música 

popular,‖; e ―2.2: ―Veneno é com meu cavaquinho‖: momentos da música popular como resis-

tência‖. Neles, trabalharemos a música popular como um elemento que permite a compreen-

são da história e da sociedade brasileira, além de explicitar sua dimensão educativa e de resis-
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tência. No primeiro item, revisitaremos o debate realizado na pesquisa da especialização em 

ensino de história, sobre as dimensões da música popular como uma fonte histórica, que pos-

sibilita conhecer melhor a história de nosso país sob a perspectiva da classe trabalhadora, 

permitindo igualmente uma apreensão mais completa e complexa da sociedade brasileira. 

Como informa o autor Marcos Napolitano (2002, p. 11): ―[…] a canção (e a música popular 

como um todo) também ajuda a pensar a sociedade e a história. A música não é apenas ―boa 

para ouvir‖, mas também é ―boa para pensar‖‖. Esse será um dos pressupostos em que nos 

ancoraremos. 

 No segundo item, evidenciamos a questão da música popular enquanto resistência 

cultural, procurando analisar essa perspectiva na longa duração. A música popular pode cons-

tituir-se em um elemento de denúncia dos diversos tipos de opressões sociais, podendo possu-

ir, portanto, um caráter crítico às relações sociais capitalistas ao longo do tempo. Veremos que 

a explicitação e a denúncia da contradição entre trabalho e capital é recorrente, estando pre-

sente nas letras com certa regularidade, muitas vezes baseada diretamente em experiências de 

exploração dos trabalhadores-compositores. Segundo Luiz Guilherme Duque (2017, p. 305), 

―[…] o protesto na canção não é exclusividade de uma época; ele aparece ao longo do tempo 

de forma diferenciada, mas de maneira geral é uma temática muito presente na canção brasi-

leira‖.   

 O título deste capítulo faz referência à música ―Casa de Marimbondo‖, de Aldir Blanc 

e João Bosco, faixa do disco ―Caça à raposa‖ de autoria do segundo, lançado em 1975. Essa 

canção aborda o samba (e a música popular) como resistência e enfrentamento, ao declarar 

que ―meu samba é casa de marimbondo/ tem sempre enxame pra quem mexer‖. O marimbon-

do é um inseto que pica e possui uma ferroada dolorosa e perigosa; chegar perto de sua casa 

pode resultar em ataque pelo enxame, podendo acarretar na morte da pessoa, especialmente se 

ela for alérgica à picada. A mesma ideia da música como elemento de resistência é desenvol-

vida em ―Kid Cavaquinho‖, faixa do mesmo disco citado. O samba e a música estão simboli-

zados no instrumento cavaquinho, que quando ―fere, fere firme/ dói que nem punhal‖, ou seja, 

nos passa a ideia de que essas composições musicais podem ser uma ―arma‖; arma essa que 

permite ―encarar todo mundo‖, pois os artistas afirmam que ―se alguém pisa no meu calo/ 

puxo o cavaquinho/ pra cantar de galo‖. Tendo em vista que um dos objetivos desse capítulo é 

explicitar a resistência cultural por meio da música, iniciamos com a letra dessas duas can-

ções. 
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2.1: HISTÓRIA, SOCIEDADE BRASILEIRA E MÚSICA POPULAR 

A música popular ocupa um lugar de destaque e prestígio dentro de nossa formação 

social, sendo uma das expressões artísticas mais valorizadas nacional e internacionalmente, 

uma das que melhor ―define‖ e identifica o nosso país, sintetizando a cultura brasileira. Não 

pretendemos propor a superioridade da música em relação às outras expressões artísticas e 

nem defender sua maior importância, apenas explicitar sua relevância para a compreensão 

dessa pesquisa, da história e da sociedade brasileiras. Leonel Kaz (2009. p. 18) salienta que 

―nossa música é nossa história‖.  

 Em nosso trabalho anterior (SANTOS, 2018), apontamos as possibilidades e potencia-

lidades do samba como fonte histórica e recurso didático para o trabalho com alunos de ensi-

no fundamental e médio, permitindo entrar em contato com o nosso passado, especialmente o 

passado da população afro-descendente, a partir das concepções de mundo dessa população; 

ou, como sustenta o historiador E. P. Thompson, ―visto a partir de baixo‖. Consideramos que 

esse gênero musical é fundamental para entender a sociedade brasileira, que foi fundada a 

partir de três séculos de sistema escravocrata, estruturando uma sociedade racista e excluden-

te. Diversas letras de samba abordam os processos da escravidão e resistência dos(as) africa-

nos(as) e afro-descendentes, tal como as contribuições da população negra para a sociedade e 

a cultura brasileira e o racismo presente em nossa sociedade. Por isso, defendemos que co-

nhecer o samba é conhecer uma parte essencial de nossa história e nossa sociedade. 

 Partindo desse pressuposto, almejamos dar continuidade e ampliar essas reflexões so-

bre as relações entre a sociedade brasileira e a música popular. Mas o que seria a música po-

pular? O que pode e o que não pode ser considerado música popular? Visando responder a 

essas indagações iniciais, recorreremos ao pesquisador José Ramos Tinhorão (2013, p. 9): 

Por oposição à música folclórica (de autor desconhecido, transmitida oral-

mente de geração a geração), a música popular (composta por autores co-

nhecidos e divulgada por meios gráficos, como as partituras, ou através da 

gravação de discos, fitas, filmes ou vídeos) constitui uma criação contempo-

rânea do aparecimento de cidades com um certo grau de diversificação soci-

al. 

 Tinhorão define a música popular em oposição à música folclórica, que possui uma 

criação coletiva e uma transmissão oral entre as gerações. A música popular diferencia-se por 

ser composta por um(a) autor(a) (ou autores(as) conhecidos(as), ou seja, pessoas que com-

põem e registram músicas, divulgando-as a partir de diversos meios que variam ao longo do 

tempo).  O autor afirma que o surgimento da música popular está ligado a um momento histó-

rico específico, que é o processo de urbanização. Tinhorão (2013, p. 9) esmiúça esse processo: 
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[…] a música popular surge nas duas principais cidades coloniais – Salvador 

e Rio de Janeiro – no correr do século XVIII, quando o ouro das Minas Ge-

rais desloca o eixo econômico do nordeste para o centro-sul, e a coexistência 

desses dois importantes centros administrativos de áreas econômicas distin-

tas torna possível a formação de uma classe média urbana relativamente di-

ferenciada.  

 A formação de classes médias urbanas diferenciadas é destacada, posto que essas clas-

ses forneceram os artistas e os consumidores dessa arte produzida. Segundo Tinhorão (2013, 

p. 15), a ―modinha‖ é ―considerada […] como o primeiro gênero de canção popular brasilei-

ra‖. O poeta Domingos Caldas Barbosa é apontado pelo estudioso (TINHORÃO, 2013) como 

o primeiro compositor popular desse gênero, a partir de 1775. Jairo Severiano (2013, p. 13) 

pontua que é ―o primeiro nome a entrar para a história de nossa música popular‖.  

 Portanto, a partir do final do século XVIII, atrelada ao processo de urbanização, a mú-

sica folclórica é obrigada a disputar espaço com a música popular, que começava a desenvol-

ver-se. Porém, as canções populares da maneira como as conhecemos são um produto do sé-

culo XX e da indústria fonográfica, conforme explicita Luciano de Azambuja (2017, p. 45): 

[…] a canção popular é um produto do trabalho de criação e produção musi-

cal humana, é letra e música, é palavra cantada ou canto falado, acompanha-

dos ou não por instrumentos musicais. Canção popular fonográfica constitui 

uma criação e produção musical característica da cultura ocidental; é um 

produto da indústria fonográfica cultural, mercadoria estética do capitalismo 

monopolista do século XX, o século da canção. 
 O autor começa destacando que ―a canção popular é um produto do trabalho de cria-

ção e produção musical humana‖, ou seja, essas canções surgem por meio de um trabalho 

criativo dos(as) compositores(as). E a canção popular registrada e divulgada a partir de meios 

fonográficos é uma especificidade da cultura ocidental, um produto criado pela indústria fo-

nográfica cultural. A canção popular é caracterizada como uma mercadoria do capitalismo no 

século XX, mas é muito mais do que isso, possuindo diversos componentes, como argumenta 

Azambuja (2017, p. 45): 

A canção popular é uma totalidade, uma acoplagem indissociável constituída 

pelos seguintes complexos: letra, os enunciados linguísticos em suas formas 

e conteúdos; música, a combinação de sons a partir dos seus três fundamen-

tos – harmonia, melodia e ritmo —, substancialmente coloridos pelo timbre; 

as subjacentes performances vocal e instrumental; e por fim, o fonograma, o 

suporte técnico, tecnológico e mercadológico de reprodução de canções.  
 É necessário atentar para a importância do fonograma - ―o suporte técnico, tecnológico 

e mercadológico de reprodução de canções‖ - que possibilita o registro e a comercialização 

das canções. O fonograma vai assumindo diversas formas ao longo do tempo, de acordo com 

o desenvolvimento tecnológico da época: disco, fita, CD, DVD, MP3. O desenvolvimento da 

música popular esteve intimamente ligado ao desenvolvimento tecnológico capitalista da in-
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dústria da comunicação e entretenimento; na verdade, só foi possível em decorrência dessas 

inovações, como atesta Jairo Severiano (2013, p. 103):  

O rádio, a gravação elétrica do som e o cinema falado foram tão valiosos pa-

ra a música popular, que, pode-se dizer, o século XX musical começou na 

década de 1920, quando surgiram essas três invenções. No caso da música 

popular brasileira, a evolução da radiofonia, da indústria fonográfica e, um 

pouco depois, da produção de filmes musicais carnavalescos, foi primordial 

não só para o aproveitamento das novas gerações, como também para que 

nossos músicos, cantores e compositores adquirissem uma consciência pro-

fissional e aprendessem a se valorizar. 

 O trecho destacado permite perceber como o desenvolvimento da música popular bra-

sileira foi dependente dos processos de evolução tecnológica acima citados, e também esteve 

inserido na lógica comercial capitalista, em que as canções são um produto comercial a ser 

produzido e vendido por todos aqueles que trabalham na produção musical: compositores, 

cantores, músicos, maestros, arranjadores, etc. Começa a existir uma maior profissionalização 

dessas ocupações; esses artistas começam a desenvolver cada vez mais uma ―consciência pro-

fissional‖, como assinala Severiano
4
. Em outras palavras, esses artistas tornam-se ―trabalha-

dores da música‖, fato de grande interesse para nossa pesquisa, especialmente no caso dos(as) 

compositores(as), considerando nosso foco nas relações entre cultura, trabalho e educação.  

 A população negra e mestiça que foi escravizada, subalternizada e oprimida ao longo 

de nossa história (e até os dias atuais) contribuiu ativamente com o desenvolvimento da músi-

ca popular, criando e/ou adaptando diversos gêneros musicais, como o lundu, o maxixe, o 

choro e o samba, e, com isso, deixando sua marca na cultura brasileira. O samba tornou-se um 

gênero que simboliza a música e a cultura brasileiras, conhecido, consumido e apreciado a 

nível mundial. Para termos uma ideia do seu prestígio e da sua importância, apresentaremos 

dois fatos que denotam a relevância que esse gênero adquiriu dentro da sociedade brasileira. 

 O primeiro foi extraído do autor André Diniz (2012, p. 145) e nos relata uma história 

ocorrida durante a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial (1939-1945): 

Em 1944, o Brasil enviou sua força expedicionária (FEB), um contingente de 

25 mil homens, a Monte Castelo, na Itália. Em uma daquelas noites tenebro-

sas, na volta de uma patrulha, um nervoso soldado virou para o sentinela e 

disse: ―Esqueci a senha. Mas sou brasileiro, não está vendo?‖ Então o senti-

nela, engatilhando a arma, ordenou: ―É brasileiro? Canta um samba.‖ E o 

expedicionário cantou, de pronto, um samba de Ataulfo Alves e Mário Lago: 

―Covarde sei que me podem chamar/porque não guardo no peito esta 

dor/atire a primeira pedra ai ai ai/aquele que não sofreu por amor…‖, livran-

                                                 
4
 Todavia, o início do processo de profissionalização e de desenvolvimento de uma consciência profissional é 

anterior a década de 1920, como destaca Luciana Requião (2010, p. 99): ―Foi neste período, em 1907, criado o 

Centro Musical do Rio de Janeiro, reconhecido como sindicato da classe pelo Ministério do Trabalho em 17 de 

fevereiro de 1932.‖. 
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do sua pele. Esse diálogo, relatado no livro do professor Arthur Loureiro de 

Oliveira sobre os 500 anos de música brasileira, dá um parâmetro da grandi-

osidade que o gênero atingiu na década de 1940. 
 O trecho acima explicita o quanto o samba tornou-se um definidor e identificador da 

nacionalidade brasileira a partir da década de 1940. O sentinela da história parte do princípio 

e da convicção de que, se o soldado que esqueceu a senha fosse mesmo brasileiro, haveria de 

saber cantar algum samba; poderia até não gostar, não ser um ouvinte do gênero musical, mas 

saberia cantar ao menos uma canção pelo fato de ser brasileiro. Se, a partir de meados do sé-

culo XX, o samba difundiu-se cada vez mais pelo mundo, no final do mesmo século, em 

1997, já havia conquistado outros planetas do sistema solar, conforme podemos constatar em 

uma reportagem de 30/04/2019 no site da revista Veja
5
:  

Em 1997, Coisinha do Pai foi usada para ―acordar‖ o robô Sojourner, que fa-

zia parte da missão MarsPathfinder, criada pela Agência Espacial dos Esta-

dos Unidos (Nasa) para explorar a superfície do planeta. Segundo reporta-

gem do jornal Folha de S.Paulo da época, variadas músicas eram enviadas a 

cada dia, da Califórnia a Marte, para que o robô começasse seu trabalho.  
Em um dos dias, graças à engenheira carioca e funcionária da Nasa Jacqueli-

ne Lyra, a canção escolhida foi o samba eternizado na voz de Beth Carvalho 

– a versão tocada, no entanto, foi aquela interpretada por Elba Ramalho e Ja-

ir Rodrigues. Em entrevista à Folha, a engenheira afirmou que o trecho usa-

do para despertar o Sojourner foi: ―Você vale ouro/todo o meu tesouro (…) 

Agradeço a Deus porque lhe fez/Ô coisinha tão bonitinha do pai‖, que repre-

sentava o carinho que os cientistas tinham pelo robô. 
 

 Graças à brasileira Jacqueline Lyra que trabalha na NASA e participou da missão, o 

samba de autoria de Almir Guineto, Jorge Aragão e Luís Carlos foi tocado fora do planeta 

Terra, levando a música brasileira até Marte. Um produto cultural brasileiro que foi enviado 

para o planeta vermelho. Isso nos dá uma dimensão da magnitude de nossa música e de como 

ela representa o nosso país, sendo uma das nossas grandes contribuições para a cultura da 

humanidade.  

 Alberto Moby Ribeiro da Silva, em seu trabalho ―Sinal fechado: a música popular 

brasileira sob censura (1937-45 / 1969-78)‖ (2007), uma importante referência para nossa 

pesquisa, registra um depoimento pessoal interessante para entendermos algumas possibilida-

des educativas a partir da música. O autor afirma que ―[…] começava a compreender a dita-

dura militar pela música‖ e ―que deve muito de sua consciência política à música dos anos 

70‖ (SILVA, 2007, p. 2). Esse relato pessoal é uma preciosa informação para nossa pesquisa, 

permitindo-nos apreender duas possibilidades a partir da música: a compreensão da realidade 

social e o desenvolvimento de uma consciência política, estimulando nossas reflexões e as 

                                                 
5
https://veja.abril.com.br/cultura/famosa-na-voz-de-beth-carvalho-coisinha-do-pai-ja-foi-tocada-em-marte/ 
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questões que estamos levantando. O autor também afirma que ―[…] é praticamente impossí-

vel pensar a história cultural do Brasil recente sem nos remetermos ao mundo discográfico‖ 

(Ibidem, p. 4), possibilitando a percepção de que a história brasileira (e, principalmente, a 

história cultural brasileira) está registrada nas canções populares.  

 Continuando a refletir sobre a importância da música popular na sociedade brasileira, 

Silva (2007, p. 5) destaca que ―a música popular, sem dúvida, acompanha [...] o cotidiano da 

formação social brasileira‖. Conforme pretendemos explicitar, a música ocupa um lugar cen-

tral em nossa formação social, quando comparada a outras expressões artísticas. ―No Brasil, a 

partir do fim dos anos 20, é impossível pensar a cultura das camadas popular e média urbanas 

sem que se dedique alguma atenção à música popular‖ (SILVA, 2007, p. 6). Daí podemos in-

ferir que, para compreender o universo cultural da classe trabalhadora brasileira a partir da 

segunda década do século XX, é necessário recorrermos à música que foi criada e registrada 

pelos(as) diversos(as) trabalhadores(as) da cultura, os(as) compositores(as). 

 Alberto Moby também destaca a importância da música enquanto um elemento defini-

dor da identidade nacional e como um repositório da memória social da classe trabalhadora; 

conforme Silva (2007, p. 14-18): 

No Brasil, a música popular, provavelmente mais do que qualquer outra ma-

nifestação cultural, por sua penetração indubitável na camada média urbana 

da população, tem tido papel fundamental na formação de uma identidade 

nacional. 

[...] 

Ao ser alçada à condição de mercadoria, dado seu caráter de bem cultural 

cujo consumo por parte das camadas popular e médias urbanas é de franco e 

acelerado crescimento desde começos do século, à música popular é conferi-

do um papel de porta-voz de anseios e memórias de grande parte da popula-

ção, fato que é pouco conhecido de outras formações sociais. 

 Essa é uma das questões fundamentais para pensarmos sobre a nossa pesquisa: a mú-

sica popular exercendo ―um papel de porta-voz de anseios e memórias de grande parte da po-

pulação‖. Ela possibilita a apreensão da importância dos(as) compositores(as), responsáveis 

em grande parte por elaborar narrativas (muitas vezes, imbuídas de criticidade) e por registrar 

esses anseios e memórias. Dessa maneira, é reforçada a concepção da música popular como 

uma fonte histórica que permite acessar concepções de mundo e experiências da classe traba-

lhadora de diversos períodos da nossa história (especialmente a partir da década de 1920, com 

o desenvolvimento dos processos de gravação, como vimos), conforme sustentamos em nosso 

trabalho anterior e estamos sustentando nesse. A partir dessas reflexões, pretendemos captar 

os(as) compositores(as) na função de cronistas, memorialistas e historiadores(as) populares da 
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sociedade brasileira, hipótese que será desenvolvida mais adiante e ancorada em uma biblio-

grafia que a corrobore. 

 A centralidade que a música exerce frente às outras expressões culturais no universo 

cultural da classe trabalhadora explica-se pelo fato da cultura oral ser mais difundida e valori-

zada do que a cultura letrada entre as classes populares; na verdade, a instrução formal e a 

cultura letrada estiveram fora do alcance dessas classes durante a maior parte de nossa histó-

ria, um problema que persiste até os dias atuais. Sobre essa característica de nossa cultura 

popular, Luiz Ricardo Leitão (2011, p. 87) consigna que 

Compositores do naipe de Noel Rosa, Ismael Silva e Ary Barroso, ao lado de 

cantores como Francisco Alves, Carmem Miranda e Orlando Silva, são os 

grandes nomes da era do rádio, que representa o primeiro momento de notá-

vel expansão da música popular sob a chancela dos meios de comunicação 

de massa. O veículo e o produto que ele difundia – ou seja, o rádio e a can-

ção – eram um par quase perfeito, sobretudo porque se dirigiam a um públi-

co de precária escolaridade, com altos índices de analfabetismo, cuja escassa 

cultura letrada seria historicamente compensada por múltiplas e ricas tradi-

ções orais. 
Portanto, devemos entender a cultura e a música populares a partir dessa oposição en-

tre cultura oral e cultura letrada; apesar de estar excluída largamente da cultura letrada, a clas-

se trabalhadora contribuiu para a formação da cultura nacional a partir de sua cultura oral, 

principalmente a oralidade musicada. Graças aos meios tecnológicos de gravação e divulga-

ção, podemos conhecer as concepções de mundo e as experiências de mulheres e homens a-

nalfabetos(as) ou que não possuíam um domínio suficiente da escrita. A canção popular foi 

uma das principais formas de registro encontrada por uma grande parcela dos(as) iletra-

dos(as), ou de pessoas que não tinham acesso aos meios editoriais e nem recursos para publi-

car seus pensamentos e fatos importantes de sua vida. Dessa maneira: 

Graças a eficientes meios de difusão (primeiro a rádio, para aquela geração 

de 1930-1940, mais tarde a televisão para a geração de Elis, Chico e Caeta-

no) e ao suporte do disco (que surge bem no início do século passado), a 

canção popular construirá sua bem sucedida trajetória, revelando-se, em lar-

ga medida, uma resposta virtuosa à mazela da parca cultura letrada e contri-

buindo decisivamente para a formação de nossa sociedade. (LEITÃO, 2011, 

p. 88). 

 Por meio da canção popular, a classe trabalhadora, mesmo sem o domínio da cultura 

letrada, conseguiu registrar o seu cotidiano, suas impressões e análises sobre a realidade e 

seus diversos aspectos. Esses registros fonográficos contribuíram para modificar a imagem de 

nosso país, pois, pela primeira vez, mulheres e homens do povo puderam difundir suas per-

cepções sobre o Brasil: ―nesse intenso e relativamente curto século XX, a canção e o samba, 
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assim como a rádio, o cinema e a tevê, ajudam a traçar uma nova imagem de Brasil‖ (LEI-

TÃO, 2011, p. 89). 

 Outros autores também destacam a predominância da cultura oral entre a população 

brasileira, como por exemplo, Luís Guilherme Duque (2017, p. 297): 

No que diz respeito à tradição cultural brasileira, a música de modo geral 

tem peso muito importante, estabelecendo-se ao longo dos tempos na mais 

significativa forma de manifestação cultural do país, muito mais popular, por 

exemplo, do que a literatura. Reforçando esse aspecto, devemos considerar 

que até meados do século passado a maior parte da população brasileira era 

composta de analfabetos. [...] Tal realidade educacional certamente contribu-

iu para que a música tivesse maior destaque entre as manifestações culturais 

do nosso país. 

 A ausência de um sistema educacional e a baixa quantidade de instituições de ensino e 

pesquisa, assim como de bibliotecas e livrarias, impediram a difusão da cultura letrada entre a 

classe trabalhadora, fato que foi compensado pelo desenvolvimento de uma vigorosa cultura 

popular oral, conforme explicitam as reflexões dos autores. Outro estudioso, Olavo Pereira 

Soares (2017, p. 83), aponta que: 

A música é um artefato cultural que auxilia o ser humano a estabelecer rela-

ções com o meio. As formas e objetivos com que esse artefato foi e é utiliza-

do ao longo de nossa trajetória história são variáveis em seus contextos his-

tóricos e sociais. No Brasil, a música é um dos objetos da cultura mais pre-

sentes no cotidiano da sociedade. 

Portanto, pelo fato de se constituir em ―um dos objetos da cultura mais presentes no 

cotidiano da sociedade‖, a música popular foi produzida de variadas formas e com diversos 

objetivos ao longo dos diferentes contextos históricos e sociais; por exemplo, para reforçar ou 

contestar os diferentes arranjos hegemônicos de nossa formação social, assunto que será abor-

dado detalhadamente no próximo item. Diferentes pesquisas investigam a centralidade que a 

música exerce na sociedade brasileira:  

Sabemos que a música constitui parte do cotidiano de diferentes grupos soci-

ais em contextos históricos distintos. Não conhecemos grupos ou sociedades 

a-musicais. Somente para citar o caso brasileiro, são inúmeras as pesquisas 

historiográficas que demonstram a importância da música na formação da 

nossa sociedade. A música brasileira nos possibilitou relações interétnicas e 

de classe social desde o período colonial (Napolitano, 2005), foi utilizada pa-

ra negar pressupostos hegemônicos do Estado (Paranhos, 2015), está inte-

grada desde os anos 1970 à indústria do entretenimento, em suas sonâncias e 

dissonâncias (Hermeto, 2012). (SOARES, 2017, p. 85). 

 O trecho citado permite captar algumas das características da música em nossa socie-

dade. De diversas maneiras, essa expressão artística contribuiu para a formação da nação bra-

sileira desde o período colonial, seja de modo objetivo, como, por exemplo, sendo um dos 

principais setores da indústria do entretenimento e movimentando milhões de reais, seja de 

modo subjetivo, como a capacidade que as canções têm de despertar sentimentos e emoções, 
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participar do processo de construção de subjetividades e influenciar na concepção de mundo 

das pessoas. 

Em nosso país, a música faz parte do cotidiano das pessoas desde o nascimento, pois, 

de acordo com Soares (2017, p. 85):  

Em nossa sociedade, as crianças têm contato com a música desde que nas-

cem, tomam o primeiro banho e são amamentadas com canções para bebês, 

tradicionais ou não, que fazem parte de nosso repertório desde a tenra infân-

cia, permanecendo conosco ao longo da vida. Por meio da música começa-

mos a receber nossos códigos de cultura, evidenciando o nosso processo de 

humanização [...]. Isso significa que a vivência que temos com as músicas é 

qualitativamente diferente da que temos com outros objetos da cultura.   

 Desde o início da vida, esse contato com as canções para bebês contribui para a for-

mação da subjetividade. O repertório da cultura popular brasileira inclui diversas cantigas de 

―ninar‖ crianças, canções de brincadeiras infantis, além de artistas e obras voltados para o 

público infantil. A ideia de que ―por meio da música começamos a receber nossos códigos de 

cultura‖, apresentada por Soares, constitui uma reflexão interessante e pertinente para nossa 

pesquisa, posto que demonstra possibilidades de processos cognitivos e de aquisições cultu-

rais desde as fases iniciais do desenvolvimento humano, evidenciando, com isso, o caráter 

cultural e educativo da música. Considerando que estamos nos esforçando para captar a músi-

ca e o trabalho dos(as) compositores(as) enquanto cultura, trabalho e educação, esse debate 

corrobora com a percepção das dimensões da cultura e da educação na música. 

 Baseado em tudo o que argumentamos até agora, gostaríamos de destacar a tese cen-

tral desse item: a música popular brasileira possibilitou e registrou diversos processos históri-

cos e educacionais. Estamos tentando captar e pensar a história, a sociedade e a educação bra-

sileiras por meio da música popular. Nossa música é um elemento importante para conhecer 

nossa história sob outras perspectivas, nossos processos educativos informais e diversos as-

pectos de nossa sociedade. Estamos analisando a música popular como fonte histórica e fonte 

pedagógica simultaneamente. Analisaremos algumas canções populares com o objetivo de 

apreender alguns processos históricos e sociológicos e, ao mesmo tempo, enxergar possibili-

dades educativas. 

 Visando embasar teoricamente a relação entre a história e a música, recorreremos à 

obra do historiador Marcos Napolitano, ―História & música: história cultural da música popu-

lar‖ (2002). Esse estudo nos permitirá apreender com maior profundidade o processo pelo 

qual a música contribuiu para a formação da cultura e da sociedade brasileiras. No Brasil, a 

música se caracteriza como um elemento privilegiado para conhecer a história (NAPOLITA-

NO, 2002, p. 7): ―A música, sobretudo a chamada ―música popular‖, ocupa no Brasil um lu-
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gar privilegiado na história sociocultural, lugar de mediações, fusões, encontros de diversas 

etnias, classes e regiões que formam o nosso grande mosaico nacional‖. Portanto, a música 

possibilitou a interação entre as diversas etnias, classes e regiões brasileiras. Nem sempre essa 

interação foi pacífica, sendo pautada pelo conflito durante a maior parte da nossa história. 

Prossegue o estudioso: 

Além disso, a música tem sido, ao menos em boa parte do século XX, a 

tradutora dos nossos dilemas nacionais e veículo de nossas utopias sociais. 

Para completar, ela conseguiu, ao menos nos últimos quarenta anos, atingir 

um grau de reconhecimento cultural que encontra poucos paralelos no 

mundo ocidental. Portanto, arrisco dizer que o Brasil, sem dúvida uma das 

grandes usinas sonoras do planeta, é um lugar privilegiado não apenas para 

ouvir música, mas também para pensar a música. (NAPOLITANO, 2002, 

p. 7). 

 No trecho acima, existem duas considerações importantes para nossa pesquisa: a da 

música como ―a tradutora dos nossos dilemas sociais e veículo de nossas utopias sociais‖, 

posto que pretendemos captar os dilemas, conflitos e contradições sociais por meio da música 

e que nos interessamos diretamente pela veiculação de utopias sociais pela música popular, 

anúncios de novos tempos e de uma nova sociedade
6
. A influência mundial da música 

brasileira é destacada pelo autor, quando afirma que o ―o Brasil é uma das grandes usinas 

sonoras do planeta‖, ou seja, o Brasil é um dos grandes produtores de músicas e gêneros 

musicais que são ouvidos e apreciados em todo o mundo. Por fim, Napolitano consigna que 

somos ―um lugar privilegiado não apenas para ouvir música, mas também para pensar a 

música‖, indo de encontro a um de nossos objetivos teóricos, que é pensar a música a partir do 

trabalho dos(as) compositores(as). 

 Sobre essa questão de ouvir/pensar a música e as relações dessa expressão artística 

com a sociedade e a história brasileiras, o pesquisador ressalta que 

[...] a canção (e a música popular como um todo) também ajuda a pensar a 

sociedade e a história. A música não é apenas ―boa para ouvir‖, mas também 

é ―boa para pensar‖. O desafio básico de todo pesquisador que se propõe a 

pensar a música popular [...] é sistematizar uma abordagem que faça jus a 

estas duas facetas da experiência musical. (NAPOLITANO, 2002, p. 11) 

 Portanto, a concepção defendida por Napolitano é a de que a música não é um simples 

artefato cultural para ser ouvido e apreciado, mas também para ser pensado e para pensar a 

história e a sociedade brasileiras. Nossa música é um dos nossos maiores patrimônios 

históricos e culturais: 

                                                 
6
 Exemplos de canções que falam sobre utopias e realizam anúncios de mudanças sociais são: As forças da natu-

reza, de João Nogueira e Paulo César Pinheiro (1978) e O dia em que o morro descer e não for carnaval, de 

Wilson das Neves (1996).  
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A música brasileira forma um enorme e rico patrimônio histórico e cultural, 

uma das nossas grandes contribuições para a cultura da humanidade. Antes 

de inventarem a palavra ―globalização‖, nossa música já era globalizada. 

Antes de inventarem o termo ―multiculturalismo‖, nossas canções já falavam 

de todas as culturas, de todos os mundos que formam os brasis. Antes de 

existir o ―primeiro mundo‖, já éramos musicalmente modernos. 

(NAPOLITANO, 2002, p. 109). 

No trecho acima, o autor chama a atenção para o caráter multicultural da nossa 

música: assim como nossa cultura e nosso povo, nossas canções receberam contribuições das 

diferentes etnias que formaram o Brasil. Apesar de existir uma hierarquização cultural, com a 

cultura branca europeia sendo mais valorizada durante a maior parte da nossa história, as 

culturas indígenas, africanas e afro-brasileiras foram fundamentais para a criação e para o 

desenvolvimento da música brasileira. Essas culturas diferentes e contraditórias se fundiram 

para formar os gêneros musicais que estão entre os mais ricos e complexos do planeta: 

[...] nossa música foi o território de encontros e fusões entre o local, o 

nacional e o cosmopolita; entre o batuque mais ancestral e a poesia mais 

culta. Por tudo isso, a música no Brasil é coisa para ser levado muito a sério. 

Apesar disso, apenas recentemente (leia-se nos últimos vinte anos) as 

ciências humanas têm se debruçado de forma mais sistemática sobre este 

tema. Ainda há muito por ser feito [...] (NAPOLITANO, 2002, p. 109). 

 Como ressaltamos, esses encontros e essas fusões citados por Napolitano não foram 

harmônicos e pacíficos, mas estiveram permeados por toda a sorte de conflitos. Apesar da 

imposição da cultura branca européia, que foi e ainda é hegemônica, as culturas indígenas e 

africanas deixaram sua forte marca em nossas tradições musicais. Por meio dessa expressão 

artística, é possível entrar em contato com diversos tipos de valores, ideologias, ideias e 

experiências, de diferentes etnias e classes sociais: 

[...] a música, no caso específico do Brasil, foi um ponto de fusão importante 

para os diversos valores culturais, estéticos e ideológicos que formam o 

grande mosaico chamado ―cultura brasileira‖. Ponto de encontro de etnias, 

religiões, ideologias, classes sociais, experiências diversas, ora 

complementares, ora conflitantes, a música no Brasil foi mais do que um 

veículo neutro de ideias. Ela forneceu os meios, as linguagens, os circuitos 

pelos quais os vários brasis se comunicaram. [...] a música também 

incorporou os dramas e conflitos da nossa formação histórica mais profunda 

e do nosso acelerado processo de modernização capitalista. Por todos estes 

elementos, a música, popular ou erudita, constitui um grande conjunto de 

documentos históricos para se conhecer não apenas a história da música 

brasileira, mas a própria História do Brasil, em seus diversos aspectos 

(NAPOLITANO, 2002, p. 110). 
Partindo da exposição das ideias de Napolitano, podemos constatar uma contradição: 

embora a música brasileira (principalmente a música popular) seja um importante elemento 

para a compreensão da história e da sociedade brasileiras (e da educação, acrescentamos), foi 

somente a partir da década de 1980 que os(as) pesquisadores(as) da área das ciências humanas 
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começaram a aprofundar e sistematizar os estudos sobre essa temática, período relativamente 

recente, se comparado com produções de outras temáticas. Apesar de importantes estudos, 

tanto os citados aqui como outros, existem muitas questões e problemáticas de pesquisa a 

serem investigadas, justificando, assim, a relevância dessa pesquisa. Na linha de pesquisa em 

que estamos inseridos, Trabalho-Educação, aparentemente existem poucas investigações que 

possuem a música como objeto de estudo (uma importante referência é o trabalho de 

REQUIÃO, 2010).  

 A partir da análise de algumas composições, nos esforçaremos para captar no discurso 

dos compositores escolhidos tanto os aspectos objetivos da realidade (como, por exemplo, a 

exploração do trabalho), quanto os subjetivos (como, por exemplo, a indignação e a revolta 

diante da exploração). Napolitano (2002, p. 77) mais uma vez auxilia nossa compreensão: 

―Entre nós, brasileiros, a canção ocupa um lugar muito especial na produção cultural. Em seus 

diversos matizes, ela tem sido termômetro, caleidoscópio e espelho não só das mudanças 

sociais, mas sobretudo das nossas sociabilidades e sensibilidades coletivas mais profundas". 

Ou seja, a partir das canções populares podemos perceber as mudanças ocorridas na sociedade 

brasileira, sociabilidades (entre indivíduos de uma mesma classe, entre classes e grupos 

sociais diversos) e sensibilidades coletivas (angústias, medos, decepções, esperanças, alegrias, 

anseios, prazeres, etc.). 

Destacamos mais algumas reflexões de Leonel Kaz, sobre história e música. Ele 

desenvolve considerações sobre a formação histórica da música brasileira, imbricada no 

próprio processo de formação histórica da sociedade brasileira: 

A música deita profundas raízes na história. Nossa mistura musical é fruto de 

nossa mistura étnica. Dos lundus, que os curumins adaptaram dos cantos 

religiosos dos jesuítas, ao chorinho, resultado da mistura da música europeia, 

trazida pela corte portuguesa, com a festa das ruas, promovida pelos 

atabaques dos escravos africanos. (KAZ, 2009, p. 20).   
 Dessa maneira, o autor destaca que existe um ―[...] vínculo, amálgama amplo e 

profundo de história e música‖ (Idem). Em outras palavras, nossa música faz parte da nossa 

formação histórica e cultural; é um produto da nossa história e suas contradições, 

peculiaridades, influências. A música reflete a vida e o cotidiano da população brasileira por 

meio de suas diversas linguagens: 

Eis a vida que a canção reflete, que a música brasileira soube transformar em 

prisma da multiface do país. Por meio dela, a música, fundaram-se lingua-

gens novas – o choro, o samba, a bossa nova, muito do tropicalismo. Funda-

ram-se não como fruto da busca do novo pelo novo, efêmeras em sua nature-

za, todavia como linguagens consolidadas, irrigadas pela história não oficial 
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de nossa história, irrigadas pelo sangue e suor de nossos índios e negros a-

çoitados [...]. (KAZ, 2009, p. 27). 

Esperamos que esse item tenha explicitado a relação existente entre história, socieda-

de, educação e música. No caso do Brasil, conhecer a música popular é conhecer uma parte 

importante da nossa história, principalmente os processos históricos vivenciados e/ou analisa-

dos pela classe trabalhadora, que, muitas vezes, encontram-se fora da história oficial; ou uma 

história vista de baixo, de acordo com a proposta historiográfica thompsoniana que apresen-

tamos no capítulo anterior. O uso que os(as) subalternizados(as) fizeram dessa expressão artís-

tica foi marcadamente político, auxiliando na construção de um processo contra-hegemônico 

e apresentando suas concepções de mundo que divergiam e rechaçavam o discurso dominante. 

Conforme afirma o historiador Eric Hobsbawm na sua ―História social do Jazz‖ (2011, p. 36): 

―A história das artes não é uma única história, mas, em cada país, pelo menos duas: aquela das 

artes praticadas e usufruídas pela minoria rica, desocupada ou educada, e aquela das artes 

praticadas ou usufruídas pela massa de pessoas comuns‖. A música popular foi uma arte prati-

cada e usufruída pela massa de pessoas comuns da sociedade brasileira, especialmente como 

forma de contestação e resistência, assunto que iremos abordar detalhadamente no item a se-

guir. 

2.2: “VENENO É COM MEU CAVAQUINHO”: MOMENTOS DA MÚSICA 

POPULAR COMO RESISTÊNCIA 

 Nesse item, apresentaremos uma análise da música popular como resistência na longa 

duração (cf. BRAUDEL, 2013, p. 41-78) da história brasileira, ainda que não tenhamos con-

dições de nos debruçar detalhadamente sobre os cinco séculos de nossa história. Visando con-

tornar essa impossibilidade de acompanhar a resistência cultural pela música ao longo de todo 

o nosso passado, selecionamos alguns períodos e algumas dessas experiências, permitindo a 

construção de um panorama, ainda que incompleto.  

 Buscando fazer um passeio na história, começaremos discutindo o período colonial a 

partir de alguns elementos culturais e de algumas manifestações artísticas (e musicais) dos 

diversos povos africanos que foram trazidos para o trabalho forçado no projeto colonizador, 

com destaque para a resistência cultural por meio do jongo, manifestação artística de canto, 

dança e música criada pela população negra escravizada. Em seguida, saltando alguns séculos, 

mas ainda considerando a continuidade da resistência cultural da população negra por meio da 

música, nos debruçaremos sobre o momento da criação e afirmação do samba como uma luta 

cultural pelo reconhecimento da cultura negra durante a Primeira República (1889-1930), 
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regime governamental que perseguia as heranças culturais da população negra, como a capo-

eira, as religiões e cultos afro (candomblé e umbanda) e o samba. 

Para ressaltar a resistência por meio da música em nossa sociedade, selecionamos 

também os dois períodos ditatoriais de nossa histórica recente, inspirados na obra citada de 

Alberto Moby da Silva (2007). Por meio de sua obra, analisaremos o Estado Novo (1937-

1945) e a tentativa de cooptação dos artistas por Getúlio Vargas, a censura do Departamento 

de Imprensa e Propaganda (DIP), assim como a resistência sutil dos compositores, que era 

realizada nas entrelinhas do discurso, aparentemente declarando-se adequados a ideologia 

trabalhista, porém deixando implícitas em suas músicas as contradições dessa ideologia, mos-

trando o lado negativo do trabalho e da vida de trabalhador. O outro período de extrema re-

pressão à música é a ditadura militar-empresarial-civil brasileira (1964-1985), marcada por 

extrema repressão aos artistas engajados, considerados subversivos.  

Antes de entrarmos na discussão e na análise dos períodos históricos propostos, jul-

gamos pertinente apresentar algumas breves reflexões sobre as relações entre arte e política a 

partir da obra de Migowski (2019). Analisando cem anos do período republicano (1889-

1989), tendo a música popular como principal fonte histórica, Migowski apresenta a tensa e 

contraditória relação estabelecida entre os poderes políticos e a produção musical de determi-

nados períodos históricos: 

Há momentos em que a política prevalece e disciplina a produção artística. 

Em outros, porém, a arte ganha protagonismo enquanto espaço de resistência 

às imposições dos governos. Ou seja, a depender do contexto, a relação entre 

cultura e poder pode ser de reforço mútuo, de fricção ou pode haver acomo-

dações. (MIGOWSKI, 2019, p. 19). 

 Dessa maneira, devemos entender a relação entre arte, cultura e política a partir da 

categoria de contradição dentro do materialismo histórico dialético. É necessário ressaltar que, 

mesmo em um período histórico específico, essas relações coexistem, são contraditórias. Por 

exemplo, nos períodos ditatoriais que analisaremos, podemos dizer que a relação prioritária 

entre a produção artística e o poder político era de reforço mútuo, posto que os governantes 

conseguiam o apoio de alguns artistas por meio de censura, de perseguições. Contudo, ainda 

assim, havia espaço para as fricções, as críticas e a resistência. 

 Portanto, ao observar a história da música popular brasileira na longa duração, pode-

mos constatar que os(as) artistas foram obrigados a corroborar ou contestar o poder vigente; 

dependendo das características do regime político em que estavam inseridos, tiveram maior 

ou menor liberdade para desenvolver sua produção artística de maneira livre, sem muitas in-

terferências dos poderes governamentais. Prossegue Migowski (2019, p. 19): 
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Com os artistas não é diferente. A música possui diferentes finalidades, po-

dendo ser uma forma de mobilização, de questionamento, de enfrentamento, 

de afirmação, de propaganda, de expressão ou até mesmo de ascensão social. 

[...] a música popular serviu a todas essas finalidades. 

 Os(as) diferentes artistas tiveram que se adequar ou enfrentar as autoridades, levando 

em conta uma série de questões, tais como: o período histórico de maior ou menor liberdade, 

como já apontamos; suas formações/opções políticas; suas concepções de mundo; o universo 

sociocultural e político da sociedade brasileira e da classe trabalhadora em diferentes épocas; 

entre outros. Essa luta pela hegemonia por meio da produção musical vai ganhando cada vez 

mais importância, principalmente a partir do governo Vargas (1930-1945), pois os governan-

tes começam a perceber que a música poderia ser um eficiente veículo de divulgação ideoló-

gica, especialmente entre a população mais pobre e menos escolarizada
7
. 

 Ao refletir sobre todos esses elementos levantados até agora, podemos dizer que, no 

Brasil, política e música popular influenciaram-se mutuamente (com ênfase nos períodos mais 

recentes). Para entender uma parte importante da atuação política dos(as) subalternizados(as), 

é necessário observar e analisar a produção artística e musical de homens e mulheres do povo, 

que construíram um discurso político a partir de letras de canções. Em uma visão dialética, 

consideramos a política como arte e a arte como política; mais uma vez, recorremos a Mi-

gowski (2019, p. 19) para a compreensão e construção dessa questão: 

A política é uma arte, e a arte produz efeitos de poder. Ambas são, portanto, 

indissociáveis. E o que une essas duas facetas da realidade são os afetos hu-

manos, que, diga-se, também são políticos e, por esse motivo, permanecem 

em disputa. [...] se trabalhadas, as frustrações podem ser vertidas em raiva e, 

desse modo, ajudar a alterar os caminhos da política. A arte é sem dúvida o 

meio mais eficaz de estimular e transmitir esses afetos, cujos efeitos por 

muitas vezes passam despercebidos, mas que são de extrema importância pa-

ra entender os caminhos tomados pela história política brasileira. 
 Esse trecho nos ajuda a perceber a materialidade da cultura como instância estrutura-

dora da sociedade, junto à política e à economia. A música trabalha com afetos e subjetivida-

des, que também são políticos e podem ser um fator de mobilização; momentos históricos 

importantes foram embalados por canções, como, por exemplo, a reabertura durante o período 

militar, que teve como um de seus hinos a canção ―O bêbado e a equilibrista‖, de Aldir Blanc 

e João Bosco (1979). A campanha das ―Diretas Já‖ em 1984 ficou imortalizada na canção 

―Pelas tabelas‖, de Chico Buarque, que registrou alguns momentos importantes da campanha: 

―todo mundo na rua de blusa amarela‖ e ―a cidade de noite batendo as panelas‖. 

                                                 
7
 Para um debate teórico sobre o processo de construção da hegemonia e contra-hegemonia a partir da produção 

musical, remetemos ao primeiro capítulo deste estudo, principalmente ao conceito de hegemonia em Gramsci e 

Williams. Para uma breve consideração da importância da música entre a população iletrada, consultar o item 

anterior deste capítulo.  
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 Realizadas essas breves considerações, iniciaremos a análise de uma parte do período 

colonial (1500 – 1822) a partir da resistência cultural negra. É importante destacar a centrali-

dade das manifestações culturais em diversas sociedades africanas, principalmente as mani-

festações que envolvem o canto, a música e a dança. Muitos foram os povos raptados e escra-

vizados para trabalharem na construção do projeto colonizador na América Portuguesa; cada 

um desses povos possuía suas próprias características e particularidades culturais, fator que 

contribuiu para a produção de uma vigorosa e rica cultura afro-brasileira e afro-americana. 

Essa cultura foi se forjando a partir da resistência dessas populações contra o sistema escra-

vista nas Américas ao longo de séculos. 

 A música fazia parte do cotidiano de muitas sociedades africanas, marcando sua pre-

sença em diversos aspectos e situações da vida desses povos. Essa cultura musical continuou 

sendo desenvolvida na América, sob diferentes condições das encontradas na África, sob o 

jugo da escravidão. Nei Lopes (2008, p. 80) nos informa sobre essa questão:  

A cultura tradicional africana não conhece a arte voltada apenas para o pra-

zer estético. Nela, a ação artística tem sempre uma finalidade concreta. 

A música, por exemplo, quase sempre em conjunto com a dança, serve para 

invocar e louvar divindades, exaltar os feitos de um herói ou de um povo, 

suavizar um trabalho árduo ou manifestar um sentimento. Presente em todos 

os momentos da vida, do nascimento à morte, foi assim que a música da Á-

frica chegou às Américas, com os escravos – nos cânticos religiosos e de 

trabalho, nos acalantos, na animação da dança ou encorajando nas revoltas.  
 Portanto, dentro dessas culturas africanas, a música assume diferentes funções em suas 

sociedades: religiosa, comunitária, associada ao trabalho (aspecto importante para nossa pes-

quisa, posto que estamos inseridos no campo trabalho-educação), associada aos momentos de 

lazer. Muitas dessas características foram mantidas e adaptadas nas Américas. Interessa-nos 

mais diretamente a questão da resistência, pois, no trecho acima, podemos constatar que a 

música também encorajou revoltas dos(as) escravizados(as). 

 A música fazia parte das concepções de mundo desses povos africanos, posto que es-

tava associada a praticamente todos os eventos da vida social. Dessa maneira, essas socieda-

des pensavam sua existência, dentre outros elementos, a partir de suas experiências musicais: 

―no Universo, como ensina o pensamento tradicional africano, tudo tem um ritmo. Como o do 

corpo, marcado pela respiração e pela circulação do sangue‖ (LOPES, 2008, p. 84). O ritmo 

domina os elementos mais básicos da vida: respiração e circulação sanguínea. É o regente da 

vida, da natureza. A música também possuía uma grande dimensão educativa, pois, por meio 

dela, eram transmitidos conhecimentos, ensinamentos. Outro trecho de Nei Lopes (2008a, p. 

32) evidencia essa possibilidade, apresentando as relações entre música e trabalho: 
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Na tradição banta e negro-africana em geral, a canção desempenha papel re-

levante porque o material sonoro com que ela opera também tem conseqüên-

cias importantes, tanto no plano cósmico quanto no da atividade cotidiana. O 

canto, associado ou não à dança, coordena e sustenta os esforços do remador, 

do caçador, do pastor, de todo aquele que trabalha, enfim. E isso da mesma 

forma serve para demonstrar a fé do iniciado, os sentimentos de amor e orgu-

lho pessoal.   

 Como podemos ver, o canto coordenava o trabalho de diversas ocupações profissio-

nais. Os diversos cantos também faziam parte dos processos educativos, pois os iniciantes de 

uma determinada profissão aprendiam seu ofício pela observação e prática, além da possibili-

dade de aprendizado a partir dessas canções de trabalho. Tal fato evidencia as relações entre 

cultura, trabalho e educação, que discutimos ao longo de todo o primeiro capítulo. Essas três 

dimensões fundamentais da existência humana, que estão em constante interação, estavam 

presentes no cotidiano dos povos africanos e também nas diversas colônias americanas. 

 Esses cantos de trabalho atravessaram o oceano Atlântico com os(as) escravizados(as) 

e foram adaptando-se, transformando-se de acordo com as condições encontradas na América. 

O pesquisador José Ramos Tinhorão (2012) também destaca a importância desses cantos de 

trabalho para as sociedades africanas, reforçando as possibilidades de analisarmos essas mani-

festações culturais a partir do elo cultura, trabalho e educação: 

Além dos cantos e danças próprios das cerimônias religiosas em si, havia os 

que marcavam momentos particulares da vida dos homens e mulheres (nas-

cimento, puberdade, casamento, morte), da comunidade em geral (cataclis-

mos, lutas de guerra, vitórias, caçadas, confraternizações) e, naturalmente, 

um repertório ainda maior de canções propiciatórias, entre as quais se conta-

vam as canções de trabalho. (...) se criavam cantos propiciatórios para obter 

chuva no tempo certo, para a terra não secar, para a semente crescer, para 

haver abundância da messe, para a boa colheita das espigas, para o descas-

camento dos grãos, assim como havia para a caça, a pesca e todas as demais 

atividades da comunidade. (TINHORÃO, 2012, p. 123). 
Tinhorão nos informa que praticamente todos os ofícios e atividades possuíam seus 

cantos de trabalho; dessa maneira, o aprendizado desses diferentes ofícios passava também 

pelo aprendizado dessas canções. Nesse caso, observamos a cultura e a educação ligadas dire-

tamente à produção da existência mediada pelo trabalho. Portanto, podemos analisar algumas 

dessas sociedades africanas a partir do nexo cultura, trabalho e educação, de acordo com nos-

sos objetivos de pesquisa.  

Saindo das sociedades africanas e avançando aos primeiros séculos da ocupação da 

América Portuguesa, percebemos que a música também estava presente no cotidiano colonial 

de diversas maneiras, inclusive entre os(as) escravizados(as). Sobre esse ponto, novamente 

Nei Lopes (2008, p. 81) informa que:  
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Em nosso país, já no século 17, era comum, por ocasião das festas católicas, 

os negros saírem às ruas com seus instrumentos, trazidos da África ou aqui 

fabricados, ao mesmo tempo em que, nas fazendas, organizavam-se os pri-

meiros grupos orquestrais. Essa iniciativa partia dos senhores, não só para 

exibirem importância e refinamento artístico como para ganharem dinheiro, 

empresariando as bandas e orquestras de escravos em apresentações pagas. 

Foi assim em muitas fazendas interioranas, em algumas das quais, inclusive, 

os senhores de escravos, ao saírem a passeio ou em visitas a outras fazendas, 

o faziam ao som de suas bandas de música.  
Sendo assim, podemos constatar que alguns(mas) escravizados(as) exerciam a profis-

são de músicos, chocando-se com o senso comum, ainda difundido, de que a eles(as) sempre 

estava destinado somente o trabalho físico: o árduo trabalho nas plantações de cana, na mine-

ração, nos serviços domésticos. A maioria dos(as) escravizados(as) era comprada para cum-

prir essas tarefas, porém alguns(mas) poucos(as) podiam exercer funções importantes, ou até 

mesmo de confiança. Os(as) escravizados(as) músicos de bandas e orquestras possuíam uma 

situação um pouco melhor do que os(as) que trabalhavam nos serviços físicos, principalmente 

os mais pesados. 

 É possível que esses(as) escravizados(as) que exerciam o ofício de músico ensinassem 

suas habilidades para outros(as) que demonstrassem interesse e aptidão. Mais uma vez, por-

tanto, podemos visualizar as relações entre cultura, trabalho e educação, a partir desse exem-

plo. Na ocupação de músico, assim como em todas as outras profissões, existe uma dimensão 

educativa que se insere no próprio processo de produção. 

Mesmo os(as) escravizados(as) que não eram músicos, nos poucos momentos de lazer 

cantavam, dançavam e tocavam seus instrumentos como forma de socialização, divertimento 

e resistência. Esses instrumentos eram, em sua maioria, percussivos, e alguns receberam o 

nome genérico de tambor. Existiam diversos tipos deles: 

Na época escravista, o tambor era fator de união da massa escrava. Ao redor 

dele e seguindo seu ritmo, os escravos se comunicavam, ridicularizavam os 

senhores e tramavam revoltas. Muitas vezes considerados seres ‘falantes‘, os 

tambores invocavam divindades (numa prática viva até hoje), transmitiam 

mensagens e, mal usados, até denunciavam esconderijos. Daí a proibição, no 

século 19, na Bahia, do tambor iorubano conhecido como ‗batá-cotô‘, que 

incitaria revoltas. O nome do menor tambor do jongo era ‗candongueiro‘ (o 

mesmo que ‗mexeriqueiro‘, ‗fofoqueiro‘), porque, por seu som estridente, 

denunciava o local, na mata, onde os negros estavam. (LOPES, 2008, p. 85). 
Os tambores (que, nesse caso, simbolizam as manifestações artísticas e a cultura afri-

cana e afro-brasileira) serviam para criar uma união entre as diferentes etnias africanas e eram 

um elemento importante na construção de uma resistência cultural, pois, por meio deles, era 

possível ―ridicularizar os senhores e tramar revoltas‖, como destaca Nei Lopes no trecho aci-
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ma. O autor também explicita a proibição do uso desse instrumento por parte das autoridades, 

o que evidencia o seu potencial subversivo e de resistência. 

Uma das manifestações musicais dos(as) escravizados(as) em que os tambores são 

centrais, é o jongo, citado acima por Lopes. O jongo (que também é conhecido como ―caxam-

bu‖, por conta de um dos tambores utilizados; o outro, como vimos, é o candongueiro) é uma 

manifestação artística de canto e dança criada e praticada pelos(as) escravizados(as) durante o 

período colonial e ainda preservada por algumas comunidades afro-descendentes. Segundo a 

autora Marina de Mello e Souza (2007, p. 134), o jongo é uma 

dança de roda feita em torno de tambores, geralmente dois, sendo um maior 

e outro menor. Dela fazem parte cantadores que se envolvem em desafios 

verbais, nos quais adivinhas são lançadas, ou então situações vividas por 

membros das comunidades são a todos comunicadas, numa espécie de crôni-

ca dos principais acontecimentos, enquanto os dançadores ocupam o centro 

de uma roda formada por todos os participantes.  

Por meio do jongo, os(as) escravizados(as) de diferentes etnias interagiam, criando 

formas de socialização e união. Apesar de possuir também um caráter lúdico, não devemos 

desprezar o potencial crítico e subversivo do jongo, pois ele possibilitava que os(as) cati-

vos(as) criticassem os seus senhores e a ordem escravocrata, além de tramarem revoltas e fu-

gas a partir dos chamados ―pontos‖ (estrofes cantadas por um solista e respondidas através de 

um refrão cantado em coro pelos participantes).  

 É necessário destacar que as letras dos pontos de jongo tinham como referência dife-

rentes culturas e idiomas das etnias africanas, remetendo ao universo cultural do seu continen-

te. Como os portugueses e os brancos em geral não conheciam a cultura e o idioma dessas 

etnias, as letras desses pontos eram inacessíveis para eles, tornando-se uma linguagem cifrada, 

ou seja, só passível de ser entendida por aqueles que compartilhavam da cultura e dos referen-

ciais africanos e afro-brasileiros. Sobre essa questão, Tinhorão (2012, p. 125-126), nos infor-

ma que ―seu quase dialeto‖ era não só 

Composto pela mistura de português com palavras africanas, mas da inteli-

gente ocultação do sentido do que diziam pelo jogo metafórico das imagens. 

Esse hermetismo só inteligível para os participantes da cultura do grupo, ú-

nicos possuidores da chave para a decifração do duplo sentido de certos ver-

sos [...]. E sem essa chave ninguém conseguia [...] penetrar o sentido dos 

pontos de jongos ou dos cantos [...].  

 Consideramos, portanto, que essas foram umas das primeiras grandes formas de resis-

tência cultural por meio de manifestações artísticas empreendidas na história de nosso país. 

Vimos que a população negra resistiu a partir de seus instrumentos musicais, como os tambo-

res, seus cantos e danças, especialmente o jongo. Essa cultura expressa a luta de classes e foi 

essencial para a formação da classe trabalhadora no Brasil. 
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 Avançando alguns séculos, até o Rio de Janeiro no início do século XX, podemos con-

tinuar acompanhando a resistência e luta cultural da população negra em uma sociedade que 

desejava apagar suas heranças e contribuições, e até mesmo ―branquear‖ a sociedade por meio 

de projetos eugenistas. As manifestações culturais e religiosas de origem negra eram dura-

mente perseguidas pelas autoridades republicanas durante a Primeira República (1889-1930), 

tais como a capoeira, o candomblé e a umbanda. Entre elas, estava também o samba. 

 Esse gênero musical foi criado a partir da cultura e da musicalidade negras, tendo re-

cebido influências do jongo, do lundu e do maxixe. O samba abriga diversos sub-gêneros, que 

foram desenvolvendo-se ao longo da sua história. Segundo o pesquisador André Diniz (2012, 

p. 16): ―samba-choro, samba-canção, samba de terreiro, samba de exaltação, samba-enredo, 

samba de breque, sambalanço, samba de gafieira, bossa nova, samba-jazz, samba de partido 

alto, samba de morro, samba de quadra e samba-rock‖ são alguns deles. Apesar de não ser 

nosso objetivo explicar detalhadamente essa questão, julgamos necessário pelo menos explici-

tá-la para dar conta da complexidade e riqueza desse gênero. 

 A criação do samba, nas primeiras décadas do século XX, ocorre no contexto quase 

imediato da abolição da escravidão (1888) e da proclamação da República (1889). A cidade 

do Rio de Janeiro possuía uma das maiores populações negras do país e recebeu uma grande 

leva de libertos(as) vindos(as) da Bahia após a abolição. Essa comunidade baiana se instalou 

no centro da cidade e desempenhou um papel fundamental na criação e proteção do novo gê-

nero, como veremos adiante em detalhes. 

 Além da perseguição contra sua cultura, seus costumes e suas práticas, a imensa popu-

lação negra e pobre que habitava o centro da cidade teve suas vidas diretamente impactadas e 

prejudicadas pelas reformas urbanas: velhos casarões antigos que serviam de moradia para 

essa população começaram a ser demolidas para a construção de grandes avenidas. Ainda no 

final do século XIX, em 1893, o cortiço conhecido como ―Cabeça de Porco‖, situado na Rua 

Barão de São Félix, foi demolido e deixou cerca de dois mil moradores desabrigados, que 

tiveram de subir o Morro da Providência e improvisar barracos com os materiais disponíveis. 

A partir de 1903, o prefeito Pereira Passos (1902-1906) intensificou esse processo, que ficou 

conhecido como ―Bota-abaixo‖: cerca de 1.300 moradias foram demolidas, desabrigando por 

volta de 14 mil pessoas (NETO, 2017). 

 Diversas foram as dificuldades e opressões enfrentadas por essa população: além da 

questão da moradia e da perseguição cultural, havia também a falta de oportunidades de em-

prego, a falta de acesso à educação e à saúde. Nenhuma política pública visando atender as 
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suas necessidades foi criada. O processo era de total exclusão e abandono. Por isso, tiveram 

que desenvolver diferentes estratégias de resistência: é a partir desse contexto que analisare-

mos o samba enquanto uma resistência cultural, procurando compreendê-lo como um dos 

fatores que possibilitaram a integração dos(as) trabalhadores(as) negros(as) na sociedade ra-

cista. O autor Marcelo Braz (2013, p. 79) entende que: 

[...] o samba urbano carioca se constitui como um produto social das ativida-

des socioculturais de diversificadas camadas de trabalhadores. Se, por um 

lado, vivenciam as inúmeras mudanças do país e da cidade afastadas de seus 

centros decisórios, por outro, manifestam através da cultura (e do samba, es-

pecialmente) sentimentos de classe contraditórios, que ora se mostram resig-

nados, ora revoltos, mas que, de algum modo, exprimem determinadas for-

mas de resistência cultural.    
 O samba auxilia na compreensão desses sentimentos de classe, que, apesar de serem 

contraditórios, como afirma o autor, possibilitam o conhecimento de determinadas concepções 

de mundo, que se voltavam contra a hegemonia vigente. Como nessa época a classe trabalha-

dora (principalmente, trabalhadoras e trabalhadores negros) estava excluída do sistema políti-

co e eleitoral, podemos entender a música (e, especialmente, o samba) como uma forma de 

participação política possível dentro dessa sociedade excludente: ―pode-se dizer que a canção 

popular é política na medida em que expressa um conteúdo ideológico que age ética e politi-

camente na transformação da história‖ (COUTINHO, 2011, p. 41). E até mesmo essa forma 

de participação política era perseguida e reprimida pelas autoridades.  

 Um dos episódios que simbolizam a repressão ao samba aconteceu com João Machado 

Guedes (1887-1974), sambista da primeira geração que ficou conhecido pelo nome artístico 

de João da Baiana, no início do século XX. O pandeirista estava a caminho da Festa da Penha 

(uma importante festa que ocorria no Santuário da Penha, Zona Norte da cidade do Rio de 

Janeiro e que servia de divulgação para o trabalho dos sambistas e dos músicos em geral, an-

tes da Era do Rádio), quando foi abordado por um policial. Teve de comprovar emprego fixo 

para não ser conduzido preso à delegacia, enquadrado na ―Lei da Vadiagem‖. ―A simples pos-

se de um instrumento de percussão podia ser interpretada como indício de vagabundagem‖ 

(NETO, 2017, p. 70). Foi liberado, mas teve seu pandeiro apreendido.  

 Por esse motivo, acabou não comparecendo para tocar com seus amigos na mansão do 

senador Pinheiro Machado, no bairro de Laranjeiras, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. 

Quando o senador foi informado do motivo da ausência, mandou um recado para que o músi-

co comparecesse ao seu gabinete. João da Baiana foi presenteado pelo político com um pan-

deiro em que se gravou a seguinte dedicatória: ―A minha admiração, João da Baiana – Sena-

dor Pinheiro Machado‖ (NETO, 2017, p. 71). O instrumento funcionou como um salvo-
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conduto, pois relata que esse não foi confiscado. Esse fato histórico também revela a comple-

xidade e a contradição das relações sociais, posto que o samba era perseguido por algumas 

autoridades, mas era protegido e incentivado  por outras.  

 A perseguição e a repressão ao samba ficaram registradas em algumas de suas letras. 

O sambista mangueirense Nelson Sargento, em sua canção ―Agoniza, mas não morre‖, afirma 

que o samba, um ―negro forte e destemido/ foi duramente perseguido/ na esquina, no bote-

quim e no terreiro‖. Na música ―E lá vou eu (mensageiro)‖, João Nogueira e Paulo César Pi-

nheiro relembram o ―tempo que quem fazia [samba], corria do camburão‖. Nesse contexto da 

Primeira República, o simples fato de carregar um pandeiro ou um violão era encarado como 

vadiagem, como já vimos. Por isso, esses pequenos atos de carregar um instrumento ou se 

reunir para formar uma roda de samba devem ser vistos como uma forma de resistência cultu-

ral imediata e cotidiana.  

 Por conta da perseguição sofrida, outras estratégias de resistência tiveram que ser de-

senvolvidas; uma delas foi a rede de proteção criada dentro da comunidade baiana, principal-

mente a partir da atuação das chamadas tias baianas, mulheres negras que trouxerem seus co-

nhecimentos ancestrais da culinária, das religiões e da cultura africana e afro-brasileira, assim 

como sua sabedoria, proatividade e capacidade de liderança. Essas mulheres se constituíram 

como referências respeitadas para a comunidade baiana que habitava o centro da cidade, tor-

nando-se matriarcas de grande valor e consideração. Muitas foram líderes importantes de sua 

comunidade e suas casas abrigavam os que tinham acabado de chegar da Bahia. Essas mulhe-

res não acolhiam somente os que tinham acabado de chegar da Bahia, mas todas as pessoas 

que precisavam de um teto para dormir ou um prato de comida, que apresentassem alguma 

necessidade que tivesse que ser satisfeita em um ambiente doméstico, demonstrando uma ver-

dadeira solidariedade de classe. Suas casas também abrigavam aqueles que procuravam festas 

e diversões, pois essas duravam dias, até uma semana ou mais. A residência das tias baianas 

também abrigou algo de inestimável valor: o samba, que nascia ali nos seus quintais. 

 Tia Ciata foi a principal e mais conhecida dessas tias baianas. Hilária Batista de Al-

meida (conhecida como Tia Ciata, ou, em outras grafias, Siata, Assiata) nasceu em Salvador 

em 1854 e foi feita no santo (iniciada na religião do candomblé) ainda muito nova, quando 

adolescente. Veio para o Rio de Janeiro em 1876, com 22 anos, indo morar inicialmente na 

Rua General Câmara, e, posteriormente, na Rua da Alfândega, entre outros endereços no Cen-

tro da cidade. Destacou-se pelas suas habilidades religiosas e culinárias: era doceira e vendia 

suas mercadorias na Rua Sete de Setembro e, logo após, na Carioca, vestida com suas roupas 
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de baiana. Casou-se com João Batista da Silva, um negro com uma boa situação de vida que 

chegou a cursar a Escola de Medicina na Bahia, porém sem conseguir formar-se (MOURA, 

1995, p. 96). 

 Praticamente todos os pioneiros do samba foram unânimes em afirmar o clima festivo 

e amistoso da casa de Ciata e também em reconhecer a anfitriã e sua residência como um dos 

redutos onde o samba começava a ter o seu início, sob a influência do maxixe, gênero musical 

que fez muito sucesso no século XIX. Mas a casa de Tia Ciata não apenas abrigava o novo 

ritmo que estava nascendo naquele e em outros quintais; o abrigava também com segurança, 

protegido da repressão policial. Graças ao prestígio e à posição de João Batista, o samba podia 

ser praticado na residência do casal, que, por ser livre de batidas policiais, tornou-se uma es-

pécie de refúgio para sambistas, malandros, boêmios, praticantes do candomblé; enfim, para 

toda a população perseguida: 

Havia na época muita atenção da polícia às reuniões dos negros: tanto o 

samba como o candomblé seriam objetos de contínua perseguição, vistos 

como coisas perigosas, como marcas primitivas que deveriam ser necessari-

amente extintas [...]. Quanto às festas, que se tornam tradicionais na casa de 

Ciata, a respeitabilidade do marido, funcionário público depois ligado à pró-

pria polícia como burocrata, garante espaço que, livre das batidas, se confi-

gura como local privilegiado para as reuniões. Um local de afirmação do ne-

gro onde se desenrolam atividades coletivas tanto de trabalho - uma órbita 

do permitido apesar da atipicidade de atividades organizadas fora dos mode-

los da rotina fabril - quanto de candomblé, e se brincava, tocava, dançava, 

conversava, e organizava. (MOURA, 1995, p. 100). 
 A casa de Ciata era um importante espaço de proteção, socialização e organização, 

onde a população negra e marginalizada podia viver de acordo com seus valores, crenças e 

concepções de mundo e praticar sua cultura e sua religião com alguma liberdade. Interessante 

notar que o trecho acima faz menção a ―atividades coletivas de trabalho, que se organizavam 

fora dos modelos da rotina fabril‖, evidenciando novamente a relação entre cultura, trabalho e 

educação, desta vez presente na casa de Tia Ciata, considerando que diversos tipos de apren-

dizados ocorriam lá: profissionais, musicais, religiosos, entre outros. 

 O autor Muniz Sodré (1998, p. 14-15) também destaca a importância da casa de Tia 

Ciata para a proteção do samba e da cultura negra: 

Como em toda história do negro no Brasil, as reuniões e os batuques eram 

objetos de freqüentes perseguições policiais ou de antipatia por partes das 

autoridades brancas, mas a resistência era hábil e solidamente implantada em 

lugares estratégicos, pouco vulneráveis. Um destes era a residência na praça 

Onze da mulata Hilária Batista de Almeida - a tia Ciata [...]. 

A casa de Tia Ciata, babalaô-mirim respeitada, simboliza toda a estratégia de 

resistência musical à cortina de marginalização erguida contra o negro em 

seguida à abolição. A habitação – segundo depoimento de seus velhos fre-
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qüentadores – tinha seis cômodos, um corredor e um terreiro (quintal). Na 

sala de visitas, realizavam-se bailes (polcas, lundus, etc); na parte dos fun-

dos, samba de partido-alto ou samba raiado; no terreiro, batucada. 
 Sodré explicita essa ―estratégia de resistência musical‖ que era a casa da tia baiana. 

Existiam também outras tias baianas pelo centro da cidade, no morro da Mangueira e também 

no bairro de Oswaldo Cruz, Zona Norte da cidade. Todas elas abrigaram o samba e a cultura 

negra com segurança em suas casas, tornando-se agentes históricos fundamentais nesse pro-

cesso de resistência do e pelo samba.  

 No final da Primeira República, começa a surgir um elemento de resistência essencial 

a partir desse gênero musical: as escolas de samba. As escolas de samba foram organizações 

criadas pela população negra e mestiça que habitava os morros da cidade. Suas antecessoras 

foram os ranchos de Reis, presentes no carnaval carioca desde 1870 (TINHORÃO, 1997, p. 

87). Por meio da criação de diversas agremiações, com o intuito de desfilar e brincar no car-

naval, as camadas populares fortaleceram sua capacidade de organização e seus laços de soli-

dariedade, dando um passo importante para a aceitação do samba por parte das autoridades e 

da sociedade, que viam com maus olhos as manifestações da cultura popular. Sobre a solida-

riedade, o autor José Ramos Tinhorão (1997, p. 93) afirma que ―Numa comunidade pobre – e 

este foi o característico folclórico básico das escolas de samba, em seu inicio – a organização 

da escola de samba teve que repousar, necessariamente, na solidariedade de grupo‖. 

 Os sambistas do Estácio foram responsáveis pela criação da Deixa Falar, considerada 

por muitos pesquisadores como a primeira escola de samba. Na verdade, a Deixa Falar surgiu 

como um bloco carnavalesco que foi criado ―no dia 12 de agosto de 1928 no bairro carioca 

Estácio de Sá. Como havia ali pelas imediações do largo do Estácio uma escola normal, resol-

veram batizar o bloco de ―escola de samba‖, visto que formaria professores do gênero‖ (DI-

NIZ, 2012, p. 104). Pouco tempo depois, entre 1928 e 1929, surgiria a Estação Primeira de 

Mangueira (assim intitulada por ser a primeira estação de trem, a partir da Central do Brasil, 

onde havia samba), fundada por Cartola, Zé Espinguela, entre outros. 

 As escolas de samba ajudaram a organizar a cultura musical produzida pela população 

negra e marginalizada, além de possibilitarem uma maior integração dessa população na soci-

edade. Segundo Guilherme Ferreira Vargues (2013, p. 209), ―[...] o movimento das escolas de 

samba vai aos poucos ajudando a modificar o lugar do negro e sua produção cultural na soci-

edade carioca‖. Essa integração será intensificada durante o governo Vargas, como veremos. 
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2.2.1: OS PERÍODOS DITATORIAIS: O ESTADO NOVO (1937-1945) E A DITADURA 

MILITAR (1964-1985) 

 O terceiro período destacado é o Estado Novo (1937-1945), regime ditatorial instaura-

do por Getúlio Vargas, que chega ao poder em 1930, por meio de uma revolução que encerra a 

Primeira República e seus principais arranjos políticos. Vargas começa a mudar as feições do 

país, criando o Ministério da Educação em 1930, instituindo a Justiça Eleitoral em 1932, ela-

borando uma nova constituição em 1934, criando leis trabalhistas e iniciando um consistente 

processo de industrialização.  

 A mudança que mais nos interessa foi a que ocorreu em relação à música popular. Se 

antes era perseguida, passou a ser valorizada, mas também disciplinada, manipulada e coopta-

da. Vargas apropriou-se dessa cultura, principalmente da música, para veicular suas concep-

ções políticas e ideológicas. O samba, de gênero maldito e perseguido, passou a ser símbolo 

da identidade nacional (cf. VIANNA, 2012), e, na década de 40, já era conhecido pelo mundo, 

como afirmamos no item anterior. Vargues (2013, p. 204) argumenta sobre esse processo: 

Com o povo na vitrine do projeto político de Getúlio, o samba carioca é ele-

vado ao status de símbolo nacional. O sambista passa a ser valorizado e alvo 

de atenção do governo e da imprensa. Se o projeto nacional varguista passa-

va pela hegemonia dos setores populares, o samba não poderia ficar de fora e 

se portou como expressão muito eficiente para esse processo de normatiza-

ção. 
 Como podemos ver na citação, uma das bases de sustentação do projeto político var-

guista era o povo, a classe trabalhadora e seus símbolos populares: o samba, o carnaval e tam-

bém o futebol. Essa aproximação com o povo sempre foi pautada pelo paternalismo, como é 

possível enxergar na construção da figura de Getúlio como o ―pai dos pobres‖. Com o Estado 

ditatorial a partir de 1937, o controle, a manipulação e a cooptação da classe trabalhadora e da 

cultura popular se intensificaram, inaugurando-se censuras e perseguições aos críticos e ad-

versários do regime, especialmente a partir da criação do Departamento de Imprensa e Propa-

ganda, em 1939, órgão ligado diretamente à presidência e responsável por fiscalizar ―o cine-

ma, o rádio, o teatro, a imprensa‖ (FAUSTO, 2001, p. 207). 

 Essa foi a primeira vez em nossa história que a música popular foi censurada e vigiada 

sistematicamente. A temática da malandragem dentro do samba, por exemplo, que fez muito 

sucesso durante a década de 1920 e em uma parte da década de 1930, foi sendo cada vez mais 

combatida pelos meios de censura, por propagar valores contrários ao ideal do trabalhismo, 

um dos pilares ideológicos sobre o qual se assentava o Estado Novo. O paternalismo pregava 
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a conciliação de classes e o trabalho como os principais elementos para o progresso e o de-

senvolvimento da nação. 

 Surge um novo estilo de samba, caracterizado por Matos (1982. p. 47) como ―apologé-

tico-nacionalista‖, cuja maior expressão seria ―Aquarela do Brasil‖, de Ari Barroso, composta 

em 1939, que exaltava as belezas naturais e o povo brasileiro; ―aí se formulavam as fábulas do 

Brasil pobre mas alegre, unido, ativo, o paraíso tropical‖ (Idem). Esses sambas contribuíram 

para a construção da hegemonia varguista e seu projeto de nação. É importante lembrar que o 

DIP e o governo não somente censuravam, mas também investiam em propagandas que foram 

fundamentais na obtenção do consenso. E diversas propagandas eram veiculadas pelas músi-

cas, com mensagens alinhadas ao discurso governamental. 

 O samba participou da política externa brasileira no governo Vargas, como atesta Ti-

nhorão (2010, p. 315): 

[...] como parte de um jogo de astúcias políticas destinado a neutralizar as 

imposições norte-americanas com a ameaça de aprofundamento das relações 

com a Alemanha, Getúlio autorizou a realização, em 29 de janeiro de 1936, 

de um programa em ondas curtas destinado a mostrar aos alemães um pouco 

da música popular brasileira. 

 A partir da concepção do samba como expressão do Brasil e símbolo de ―brasilidade‖, 

ideia fomentada pelo governo Vargas, podemos constatar que esse gênero musical representou 

a cultura brasileira em uma questão envolvendo assuntos de política externa. Prossegue Ti-

nhorão (2010, p. 315-316): 

 E, assim, com o locutor alemão Rudolph Kleinoschek anunciando as músi-

cas apresentadas e fazendo as devidas explicações, a loura Alemanha, que 

em breve se lançaria à guerra orgulhosa da superioridade da raça ariana, pô-

de ouvir durante uma hora os crioulos e mulatos cariocas malandros do Está-

cio (como o boxeur baiaco [...]) e os bambas dos morros (como Angenor de 

Oliveira, o Cartola, e seu parceiro Carlos Moreira de Castro, o Carlos Ca-

chaça) cantarem suas dores de amor mestiças, em sambas caprichosamente 

ritmados ao som de tamborins feitos com couro de gato: 

Quem me vê sorrindo 

Pensa que estou alegre 

O meu sorriso é por consolação 

Porque sei conter 

Para ninguém ver 

O pranto do meu coração. 

 Esse trecho permite apreender a dimensão que o samba, a música e a cultura populares 

ocupavam no governo Vargas, sendo explorados até como propaganda internacional. Podemos 

dizer que a música popular foi um elemento importante na constituição da hegemonia varguis-

ta, sendo um eficaz instrumento de divulgação e propaganda ideológica. O rádio era o princi-

pal meio de comunicação da época, configurando-se como um dos maiores responsáveis pela 
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difusão da música popular. Sobre a crescente importância do rádio para os projetos governa-

mentais e sobre o seu controle e a sua censura, Silva (2007, p. 35) destaca que 

Mas é para o rádio, veículo de comunicação por excelência nos anos 30, que 

se volta a maior parte das atenções das camadas popular e média urbanas. 

Das 65 estações de rádio existentes em 1937, o país alcança 106 em 1944 e 

117 em 1945. Em 1939, havia 357.921 aparelhos de rádio, número que prati-

camente dobra, em 1942, para 659.762. Somente nesse último ano, 108 pro-

gramas radiofônicos foram proibidos no Rio de Janeiro, assim como 373 le-

tras de música – o rádio era, então, praticamente o único meio de difusão 

musical. 
 O rádio também contribuía para o processo de construção da hegemonia governamen-

tal, pois, além de veicular músicas, também levava notícias, concepções de mundo, ideologi-

as. Um exemplo interessante nesse sentido é a criação do programa radiofônico estatal ―A Voz 

do Brasil‖, em 1935 (existente até hoje), que veiculava notícias e realizações, projetos execu-

tados pelo governo e propagandas oficiais. O governo Vargas entrava em cada domicílio por 

meio do rádio, sendo esta uma maneira eficiente do presidente se comunicar diretamente com 

a população, anunciar garantias e benefícios para a classe trabalhadora. 

 Sendo assim, podemos concluir que uma das estratégias de domínio e obtenção de 

consenso era o controle, a censura e a cooptação do rádio e da música popular. Não somente a 

repressão, mas também a propaganda a partir desses instrumentos. Silva (2007, p. 37) destaca 

que ―o papel do DIP sempre foi o de priorizar a propaganda em detrimento da repressão‖; 

porém, propaganda e repressão andavam juntas, eram faces da mesma moeda. O Estado No-

vo, assim como outros Estados autoritários, apoiou-se largamente na censura sempre que jul-

gou necessário, mas a censura muitas vezes vinha seguida de cooptação para propaganda do 

governo, como veremos no caso do compositor Wilson Batista. A censura do DIP era bastante 

atuante: em ―um balanço das atividades de 1941, encaminhado ao presidente Vargas, o DIP 

dava conta de que foram submetidos à censura 3.971 programas de rádio, dos quais foram 

proibidos 44, e 9.363 letras de músicas, das quais foram interditadas 1.133‖ (SILVA, 2007, p. 

38). Portanto, apesar da cooptação e da propaganda fazerem parte da estratégia principal, não 

devemos menosprezar o papel da censura. 

 Muitos artistas e alguns compositores tiveram papel de destaque como promotores da 

ideologia governamental: ―interessava ao Estado Novo, mais que reprimir, ‗transformar‘ a 

música (e o músico) popular numa testemunha do ‗Brasil Grande‘ proposto pela ideologia 

dominante‖ (SILVA, 2007, p. 49). Dessa maneira, os compositores que antes louvavam e can-

tavam a malandragem foram obrigados e incentivados a adequarem seu discurso, passando a 

tecer elogios sobre o trabalho e a vida de trabalhador honesto. Um exemplo ilustrativo é o 
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compositor Wilson Batista, como citamos acima. Seu samba ―O bonde de São Januário‖, em 

parceria com Ataulpho Alves, foi modificado a pedido do DIP, e ―de elogio à malandragem, 

passa a constituir-se no seu reverso, o elogio do trabalho‖ (SILVA, 2007, p. 50). Wilson, que 

foi um dos sambistas que melhor simbolizaram a figura do malandro e dos que mais cantaram 

e exaltaram a malandragem, parecia ter se adequado ao ideário trabalhista hegemônico. 

 Como apontamos nos dois períodos históricos destacados anteriormente (o jongo na 

época colonial e o samba na Primeira República), a música popular participou da resistência 

cultural durante o Estado Novo. Matos (1982, p. 48) afirma que 

[...] o samba-malandro, nas décadas de 30 e 40, parece ter sido o único gêne-

ro que, embora de maneira ambivalente e dissimulada [...] se opõe à política 

simultaneamente paternalista e controladora imposta pelo Estado Novo à 

cultura proletária e popular. Num certo sentido, o sambista malandro é o úni-

co que continua a promover, sob o Estado Novo, a importância da liberdade 

de criação popular e da identidade cultural dos grupos negro-proletários. 

 Muitos daqueles compositores que pareciam enquadrados na ideologia trabalhista fa-

ziam suas críticas sutis, nas entrelinhas do seu discurso. Mesmo considerando os artistas que 

apoiavam o governo, ―há boas razões para supor que o engajamento de vários sambistas no 

programa ideológico do Estado Novo não tenha resultado simplesmente em uma efetiva ade-

são ética e política, mas também, em muitos casos, uma atitude oportunista e artificiosa‖ 

(MATOS, 1982, p. 91), consistindo em uma estratégia de sobrevivência, tendo em vista que 

―abriam-se novos canais de divulgação para os compositores populares, e os cachês do DIP 

eram compensadores‖ (Idem). Muitos ―compositores críticos‖ da época, como Wilson Batista 

e Geraldo Pereira, começaram a tecer suas críticas sociais por meio dessa estratégia. 

 É interessante notar que grande parte dessa adesão talvez não tenha sido por convic-

ção, mas antes por necessidade. O malandro orgulhoso, desafiador e provocativo deu lugar ao 

malandro regenerado, conforme discutimos anteriormente a partir de Matos: o malandro se 

tornou uma figura ambígua e contraditória, que se dizia ―trabalhador honesto mas sempre 

carregando os estigmas e emblemas da malandragem‖ (MATOS, 1982, p. 14). A imagem posi-

tivada e romantizada do malandro estava superada, mas não o discurso malandro, conforme 

Matos (1982, p. 110): 

Se nos anos 40 o malandro está historicamente superado, o mesmo não acon-

tece a seu discurso. Pelo contrário, o esforço de sobrevivência desse discur-

so, identificado à necessidade de preservar uma voz cultural autenticamente 

negra e proletária, virá enriquecer e sutilizar sua linguagem, que encontra na 

ironia, na elipse, na ambigüidade, as vias que lhe permitirão continuar exer-

cendo seu espírito crítico e jocoso. 
 Nesse caso, os recursos empregados para driblar a censura consistiram na mudança e 

na adaptação no discurso, recheado de ambiguidade e ironia. As críticas tornam-se veladas e 
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sutis: se não é mais possível louvar a malandragem, apela-se para a constatação de algumas 

desvantagens da vida de trabalhador, como, por exemplo, o cansaço físico ocasionado pelo 

trabalho. Com isso, construiu-se o ideário de que o malandro regenerado ainda não estava 

plenamente convencido das vantagens e recompensas dessa vida de trabalho árduo e esforço: 

[...] a linguagem malandra, reprimida sob o Estado Novo, apenas aparente-

mente se ‗regenera‘. Na verdade, o que ela faz é incorporar uma postura crí-

tica mais realista e mais cortante, tendo para isso que se converter ainda mais 

decisivamente ao jogo da ironia, da ambigüidade, da linguagem da fresta. 

[...] o samba malandro conserva, mesmo nos anos 40, sua ginga libertária de 

autêntica inspiração popular. (MATOS, 1982, p. 112). 

 Apesar de ser uma resistência sutil, a partir dela era possível contestar algumas con-

cepções de mundo e ideais trabalhistas. A autoridade governamental e a censura não eram 

absolutas: ―as tentativas de enquadramento do samba nos códigos disciplinares do Estado 

Novo fugiram, em várias circunstâncias, aos propósitos das autoridades‖ (PARANHOS, 2017, 

p. 14). Apesar da cooptação varguista, alguns compositores não se submetiam totalmente ao 

elogio do trabalho, criando personagens que conservavam um certo resquício de malandra-

gem: ―muitos personagens que povoam o universo das canções populares parecem ter sido 

contaminados pela alergia ao trabalho. A parca retribuição pecuniária pelo desgaste a que se 

submetiam os trabalhadores era pouco compensadora para animá-los a se agarrar ao batente‖  

(PARANHOS, 2017, p. 15). Por mais que houvesse oportunidades de emprego, esses não e-

ram financeiramente satisfatórios, ainda mais para quem não estava acostumado a ―pegar no 

pesado‖, como era o caso de muitos sambistas e malandros ―regenerados‖: ―A alegria de viver 

passava, portanto, a muitas léguas do mundo do trabalho‖ (PARANHOS, 2017, p. 16). 

 Não somente o trabalho assalariado dos homens era rejeitado nesses sambas, como o 

trabalho doméstico, de dona de casa, também podia ser negado por algumas mulheres, como 

expõe Paranhos (2017, p. 20):  

Nas relações de gênero representadas na música popular, constata-se também 

que a opção pela orgia (diversão regada a bebida e música) e pelo batuque, 

em vez do batente, não era exclusividade de homens e/ou malandros. Mulhe-

res consideradas ―da pá virada‖, ou, noutras palavras, ―do balacobaco‖, ―do 

barulho‖, freqüentavam com alguma assiduidade os sambas dos tempos do 

Estado Novo. 
 Se o papel que cabia aos homens dentro do ideário trabalhista era de trabalhador res-

ponsável e chefe de família, o das mulheres correspondia ao de esposa, mãe e dona de casa. 

Todos esses papéis eram rechaçados por muitos sambas que destacavam a opção de homens e 

mulheres pela orgia e pelo batuque, em vez do batente, como destacado acima. Um dos mais 

famosos exemplos desse tipo de samba é o ―Oh, Seu Oscar‖, de Wilson Batista e Ataulfo Al-
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ves, composta em 1939. Aparentemente, é uma história ingênua, em que um trabalhador se 

queixa de um desamor. Porém, a letra revela algumas críticas veladas. Vamos acompanhar: 

Cheguei cansado do trabalho 

Logo a vizinha me falou 

Oh! Seu Oscar, ta fazendo meia hora 

Que sua mulher foi-se embora 

E um bilhete lhe deixou: 

O bilhete assim dizia 

Não posso mais  

Eu quero é viver na orgia 

Fiz tudo para ver seu bem estar 

Até no cais do porto eu fui parar 

Martirizando o meu corpo noite e dia 

Mas tudo em vão, ela é da orgia 

É, parei. 

 

 Já no primeiro verso, os autores afirmam ―cheguei cansado do trabalho‖. É uma cons-

tatação simples e até óbvia à primeira vista, mas reveladora: o trabalho é uma atividade exaus-

tiva, que suga as energias dos trabalhadores. Ao chegar cansado em sua residência, o traba-

lhador é avisado pela vizinha de que sua mulher foi embora, abandonou o lar, dizendo em um 

bilhete que não podia mais (ser esposa e dona de casa) e queria viver na orgia. Nessas primei-

ras estrofes, a vida de trabalhador e de chefe de família é colocada sob suspeição, pois o traba-

lho cansa, existe o risco de demissão por parte do patrão e de abandono por parte da esposa. A 

segurança e estabilidade dessa vida é escancarada como ilusória. Além do risco de chegar ao 

trabalho e ser demitido, existe também a chance de chegar cansado do trabalho e saber que foi 

abandonado pela companheira. O trabalho (assalariado e doméstico) e o casamento são vistos 

como monótonos e até mesmo insuportáveis (―não posso mais‖, diz a mulher). 

 Seu Oscar se queixa dos sacrifícios realizados (―fiz tudo para ver seu bem-estar‖), 

tendo em vista que arranjou até emprego como estivador (―até no cais do porto eu fui parar‖). 

Nesse emprego, martirizava o seu corpo noite e dia; aqui o trabalho é visto como um martírio, 

um sofrimento, algo doloroso e penoso. Ao constatar que seus sacrifícios foram inúteis (―mas 

tudo em vão, ela é da orgia‖), Seu Oscar, certamente um malandro regenerado, declara ―é, 

parei‖, que nesse contexto pode ser entendido como a desistência da vida de trabalhador e 

chefe de família, e o retorno para a orgia. É uma constatação de que o trabalho e a vida de 

trabalhador e marido não valem a pena, não valem o esforço. 

 Por meio desse e de outros sambas, compositores ―driblaram‖ a censura do DIP e de-

nunciaram, ainda que veladamente, as contradições do trabalho e as amarguras da vida de 

trabalhador. E, mesmo nesse momento de extremo autoritarismo e cooptação, a música popu-



100 

lar e o samba continuaram exercendo seu papel de resistência ao poder constituído, ainda que 

de modo discreto, como sustenta Paranhos (2017, p. 23-24): 

No cenário estado-novista, mesmo quando não se possa ou não se deva falar 

em resistência deliberada, no front da música popular brasileira, à ideologia 

estatal/empresarial de valorização do trabalho, nota-se a presença inequívoca 

de falas destoantes ou dissonantes, alimentadas, em larga medida, pela pró-

pria experiência de vida dos sambistas às voltas com as mazelas do capita-

lismo nestes trópicos. 
 Essas composições produzidas a partir do discurso do malandro regenerado e em uma 

linguagem irônica são depoimentos da classe trabalhadora sobre as contradições entre capital 

e trabalho nas décadas de 30 e 40, que acirravam-se proporcionalmente ao grau do desenvol-

vimento capitalista em nosso país. Dessa maneira, podemos perceber o trabalho musical des-

ses compositores como uma resistência cultural ao Estado Novo. 

Entre 1964 e 1985, os militares (com apoio de setores da sociedade civil) instauraram 

uma ditadura no Brasil8, coincidentemente com o objetivo de ―conter a ameaça comunista‖ e 

impedir quaisquer mudanças no status quo, que poderiam ser implementadas tanto a partir da 

ação estatal (as reformas de base prometidas pelo presidente deposto João Goulart) como por 

meio de mobilizações e revoltas populares.  Um governo cada vez mais autoritário e repressi-

vo foi se instituindo, passando a usar métodos como a censura, perseguições, prisões, tortura e 

assassinatos contra seus opositores; entre eles, diversos artistas, muitos deles da área da músi-

ca. Como no período varguista, a censura tratou de calar compositores que ousaram utilizar a 

música para realizar críticas sociais. Diversas canções foram proibidas de serem gravadas e/ou 

de circularem por conta da ação dos censores, que vetavam qualquer conteúdo considerado 

perigoso ou subversivo, que tecesse críticas sociais ou contra o regime militar. Muitos artistas 

tornaram-se visados, e alguns deles passaram a usar de metáforas para driblar a censura e pas-

sar sua mensagem de descontentamento e resistência para a população oprimida. 

 A resistência a partir da cultura teve grande destaque nesse período. Napolitano (2014, 

p. 90) afirma que a questão cultural ―foi o calcanhar de Aquiles da ditadura, expressão de suas 

grandes contradições e impasses, mesmo que ela não tenha se limitado a uma política cultural 

meramente repressiva‖. Os artistas foram um dos grupos sociais que mais se opuseram ao 

regime e enfrentaram os militares, sendo também um dos mais perseguidos e reprimidos. Os 

compositores expunham as contradições do governo e da sociedade, especialmente nos anos 

iniciais da hegemonia militar. Sobre essa questão, novamente Napolitano (2014, p. 93) expõe 

que 

                                                 
8 No dia 01/04/1964, há exatos 56 anos, pois, coincidentemente, escrevo essas linhas no dia 01/04/2020. 
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Nos quatro primeiros anos do regime militar, a rica vida cultural que se afir-

mou ao longo do governo Jango, estimulada pelo debate em torno das refor-

mas de base, foi preservada. A cultura crítica e de esquerda era tolerada pelo 

governo militar à medida que o artista engajado ficasse dentro do círculo de 

giz do mercado e dos circuitos culturais da classe média. Isso foi possível até 

fins de 1968. 

Como o autor afirma, essa resistência era limitada, estando restrita a alguns círculos e 

circuitos; porém, a partir do Ato Institucional Número 5 (AI-5) em 1968, os artistas engajados 

passaram a sofrer forte perseguição e censura sistemáticas. Mesmo enfrentando essas condi-

ções desfavoráveis e perigosas, esses(as) artistas conseguiram disputar a hegemonia da indús-

tria cultural, difundindo sua mensagem de resistência para cada vez mais pessoas, como atesta 

novamente Napolitano (2014, p. 158-159): 

Mesmo os circuitos de consumo cultural de massa foram ocupados por um 

espírito crítico, ainda que sutil, e convivendo com produtos culturais despoli-

tizados. Engana-se quem pensa que os produtos culturais engajados, criados 

por artistas de esquerda, estivessem destinados a pequenos círculos de con-

sumo artesanal. Uma das marcas da década de 1970 foi o convívio de proje-

tos culturais voltados para grupos sociais que se consideravam alternativos, à 

margem, com a ocupação crescente do grande mercado pela arte de esquer-

da. [...]. No teatro, na música popular e na teledramaturgia, a arte engajada 

de esquerda reestruturou o próprio mercado, entrando no coração da indús-

tria cultural. Esse processo não seria vivido sem dilemas e impasses, mas, é 

uma das marcas mais singulares da resistência cultural ao regime militar.  

Essa penetração de obras politizadas que contêm críticas sociais no interior da indús-

tria cultural é interessante para nossa pesquisa, mostrando-se como um elemento que persiste 

até os dias atuais. As contradições sociais presentes no sistema capitalista possibilitam essas 

brechas: nesse caso, a própria industrial cultural, um dos alicerces ideológicos e hegemônicos 

da sociedade capitalista, veicula canções críticas à hegemonia do capital, simplesmente pelo 

fato de existir mercado para isso. Não poderemos nos aprofundar nesse debate, mas é necessá-

rio explicitá-lo. Podemos considerar a inserção da crítica social na indústria cultural como um 

legado da música popular engajada dessa época da ditadura. 

 Apesar da disputa pelos espaços e canais de expressão e comunicação dentro da socie-

dade, a política dos militares prejudicou o desenvolvimento da música e da arte engajada de 

diversas maneiras, especialmente após o AI-5. Os(as) trabalhadores(as) da cultura, incluindo 

os compositores, encontraram uma série de dificuldades e limitações para a realização de seu 

trabalho, como assevera Marcos Napolitano (2014, p. 162):  

O período que vai de 1969 a 1974 não foi dos melhores para a MPB, mais 

em função dos problemas políticos do que por uma crise de criatividade ou 

de mercado. O cerco da censura e o clima de repressão policial dificultavam 

a criação, a gravação das músicas e a performance para grandes platéias, so-

bretudo as estudantis.  
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Entre os artistas contrários ao governo dos militares, podemos citar Aldir Blanc, Bel-

chior, Caetano Veloso, Chico Buarque, Geraldo Vandré, Gilberto Gil, Gonzaguinha, João 

Bosco, Milton Nascimento, Nara Leão, Paulo César Pinheiro, Raul Seixas, Taiguara, Zé Keti, 

entre outros. Todos(as) esses(as) artistas produziram ou cantaram canções que denunciavam 

os desmandos e as arbitrariedades dos militares. Durante todo esse período, a música foi uma 

importante arma para a veiculação de ideias que incitassem a resistência e a luta pela liberda-

de. Podemos afirmar que esses artistas e essas canções participaram da construção do proces-

so contra-hegemônico que contestou a ditadura brasileira. Foram vozes que se ergueram con-

tra o autoritarismo, junto a intelectuais, estudantes, militantes, guerrilheiros, sindicalistas, 

jornalistas, etc. 

 Muitos desses artistas foram duramente perseguidos e censurados; alguns deles tive-

ram que se exilar, como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Chico Buarque teve 

de criar um pseudônimo, ―Julinho da Adelaide‖, para poder escapar da censura durante algum 

tempo. A censura podia vir acompanhada de intimidações e ameaças contra a integridade físi-

ca, conforme ―o depoimento do cantor, compositor e violonista João Bosco: ‗A censura era ali 

na rua do Catete. Você era recebido com o paletó fechado. Se você engrossasse, o paletó era 

aberto e aparecia logo a coronha‘‖ (SILVA, 2007, p. 45). Alguns artistas e adversários do re-

gime foram torturados e assassinados. Os(as) compositores(as) tiveram que se especializar em 

―driblar‖ a censura por meio de metáforas, jogos de palavras, entre outras estratégias. Muitas 

vezes, foi necessário improvisar para poder gravar seus discos, como no caso de Milton Nas-

cimento, narrado por Silva (2007, p. 61-62): 

O LP Milagre dos peixes, de Milton Nascimento (1974), teve várias letras 

censuradas, as quais o cantor/compositor foi obrigado a substituir por lalalás 

e outros sons destituídos de sentido para cumprir seu compromisso com a 

gravadora e o com o público. Milton, em depoimento a Veja, se posicionaria 

[...]: ―fica pra outra vez. Não vamos parar de compor só por causa de todas 

essas dificuldades‖.  

 Esse depoimento do músico mineiro é um ilustrativo exemplo da resistência dos com-

positores da época, que com certeza podem ser considerados ―compositores críticos‖. Mesmo 

sendo censurados e perseguidos, não desistiam de compor e passar sua mensagem de esperan-

ça para a população oprimida. Outros compositores também tiveram dificuldades para gravar 

seus discos por conta da censura, chegando ao absurdo de ter que submeter dezenas de músi-

cas para a censura, tendo poucas músicas aprovadas. O exemplo de Luiz Gonzaga do Nasci-

mento Júnior, o Gonzaguinha, é bastante revelador: 

[...] para gravar seus dois primeiros LPs, com um total de 18 músicas, Gon-

zaguinha submeteu 72 à censura. Luiz Gonzaga Jr (1974) e Plano de vôo 
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(1975) eram a demonstração das preocupações sociais e políticas de Gonza-

guinha com os rumos que a nação tomava, e apesar da perseguição da Cen-

sura, nunca deixou de divulgar seu trabalho e exprimir suas opiniões. (SIL-

VA, 2007, p. 64). 

 A censura não atuava apenas vetando letras de discos, mas também se fazia presente 

em shows, atrapalhando e mesmo impedindo a apresentação dos artistas. Dois acontecimentos 

ocorridos na década de 1970 nos dão uma dimensão dos diversos tipos de interferências: em 

―1972, [...] Chico e Caetano [...] gravaram um álbum ao vivo, num histórico show em Salva-

dor, lançado em LP com o título Chico e Caetano, juntos e ao vivo. O show foi um verdadeiro 

ato de resistência contra a ditadura e a sua censura, sofrendo inúmeras sabotagens técnicas‖ 

(NAPOLITANO, 2014, p. 163). Outro momento foi durante um festival de três dias de música 

com várias estrelas da MPB e do rock brasileiro, organizado pela gravadora Phono-

gram/Philips: ―Num destes shows, ocorreu o famoso episódio do desligamento do sistema de 

som, por ordens da censura, quando Chico e Gilberto Gil iriam cantar Cálice, um claro mani-

festo contra a censura e a repressão‖ (Ibidem, p. 164). Portanto, cada apresentação era uma 

incógnita, pois os artistas engajados não sabiam e não podiam ter certeza de que iriam conse-

guir realizar um show dentro dessas condições. 

 As críticas sociais não eram exclusividade de compositores de um único gênero musi-

cal, partindo de autores dos principais gêneros da época, como atesta Napolitano (2014, p. 

167-168): 

A MPB, o samba e o rock acabaram formando uma espécie de frente ampla 

contra a ditadura, cada qual desenvolvendo um tipo de crítica, atitude e crô-

nica social, que forneciam referências diversas para a idéia de resistência 

cultural.  A MPB, com suas letras engajadas e elaboradas; o samba, com sua 

capacidade de expressar uma vertente da cultura popular urbana ameaçada 

pela modernização conservadora capitalista; e o rock, com seu apelo a novos 

comportamentos e liberdades para o jovem das grandes cidades. Não foi por 

acaso que ocorreram muitas parcerias, de shows e discos, entre os artistas 

desses três gêneros.   

 Assim, essa resistência cultural era um elemento difundido entre diversos gêneros mu-

sicais e diversos compositores. Devemos lembrar que muitos desses compositores transitavam 

por diversos gêneros, como era o caso de Chico Buarque, Gonzaguinha e a dupla Aldir Blanc 

e João Bosco.   

Por outro lado, existiam os artistas que apoiaram ou que foram simpáticos ao regime 

militar. Entre eles, encontramos Agnaldo Timóteo, Clara Nunes, Jorge Ben, Roberto Carlos, 

Rosemary, Wanderley Cardoso, Wilson Simonal
9
. Alguns(mas) desses(as) também compuse-

                                                 
9
  Gostaríamos de ressaltar que não estamos estabelecendo hierarquias entre os artistas que lutaram contra a dita-

dura e os que a apoiaram e nem realizando um julgamento moral. Apenas estamos tentando investigar e captar a 
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ram ou gravaram canções de exaltação ao governo, defendendo o modo como os militares 

conduziam o país, muitas vezes passando uma mensagem que incentivava a população a apoi-

ar e colaborar com o regime. Portanto, segundo algumas fontes (ver nota nesse parágrafo), 

esses(as) artistas supostamente teriam participado da construção do processo hegemônico que 

sustentou os militares no poder durante 21 anos. Eduardo Migowski (2019, p. 265) nos infor-

ma alguns detalhes acerca dessa questão: 

[...] ―Brasil: ame-o ou deixe-o‖. Qual dos dois caminhos os brasileiros esco-

lheriam? Os artistas também iriam opinar e várias composições apareceram 

com a frase: ―Eu fico‖. Wilson Simonal e Jorge Ben, por exemplo, não ti-

nham a menor dúvida: ―Este é o meu Brasil/ Futuro e progresso do ano 

2000/ Quem não gostar e for do contra/ Que vá para…‖ (Wilson Simonal e 

Jorge Bem, Brasil, eu fico, 1970). 
Eles não estavam sozinhos. No samba ―Brasileiro‖ (composição de Luís Car-

los e Lelei, interpretado pelos Originais do Samba) o recado é ainda mais di-

reto: sou brasileiro, faço parte desse país, desse progresso e por conseguinte, 

desse governo. O samba avisa aos descontentes: ―Não vou permitir que um 

filho sem pátria/ Fale mal do meu país‖. 

 Conforme podemos constatar, os artistas citados colocaram uma parte de sua produção 

a serviço do status quo mantido pelos militares, corroborando e fortalecendo o discurso ofici-

al, atacando os críticos e descontentes. Esse embate entre os artistas favoráveis e contrários à 

ditadura por meio de sua produção pode e deve ser encarado como parte do processo de he-

gemonia e contra-hegemonia. Novamente, recorreremos a Migowski (2019, p. 266) para ilus-

trar esse processo: 

Enquanto Jorge Ben, em País Tropical (1969) era feliz por morar no país tro-

pical, ser flamengo e ter uma nega chamada Tereza; o exilado Juca Chaves, 

em Paris tropical (1970), adotando o ponto de vista europeu, ironizava-o di-

zendo que a nega Tereza era sua empregada: ―Alô Brasil, alô Simonal/ Moro 

e namoro em Paris Tropical/ Tereza é empregadinha e eu sou patrão‖. 
 Após o exposto, fica evidente a importância da resistência cultural a partir da música, 

nesse período. Gostaríamos de retomar os principais pontos desse item: procuramos enxergar 

as manifestações artísticas e a música popular como resistência cultural na longa duração da 

história brasileira, com recorte em quatro momentos que consideramos chaves: 1) A resistên-

cia musical desenvolvida pelos diferentes povos africanos a partir de suas culturas e suas mu-

sicalidades durante o período colonial, principalmente por meio do jongo, expressão artística 

de canto e dança que abriga potencial subversivo; 2) O samba como um importante elemento 

                                                                                                                                                         
resistência cultural por meio da música, assim como a construção dos processos hegemônico e contra-

hegemônico. Tampouco estamos levantando acusações ou difamações contra esses nomes citados, pelo contrário: 

apenas estamos reproduzindo informações a partir de dois sites consultados: Revista Cifras (disponível em 

<https://revista.cifras.com.br/artigo/artistas-ditadura-roberto-carlos-simonal-timoteo>) e Pragmatismo Político 

(disponível em <https://www.pragmatismopolitico.com.br/2012/12/envolvimento-artistas-ditadura-

militar.html>). 
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de afirmação e resistência cultural da população negra durante a Primeira República, que foi 

perseguido e praticado escondido, com perseguições aos sambistas e confisco de seus instru-

mentos; 3) O samba durante o período do Estado Novo, que foi censurado e cooptado, porém 

continuou, em alguma medida, exercendo uma resistência contra o governo Vargas e o ideário 

trabalhista, por meio de letras veladas e da figura do malandro regenerado; 4) A música popu-

lar engajada durante o período da Ditadura Militar, com censuras e perseguições a artistas, 

mas também com muito enfrentamento por parte desses.  

Nesse capítulo, procuramos argumentar sobre a importância da música popular como 

fonte histórica para o conhecimento da história e da sociedade brasileiras vistas a partir de 

baixo. Também apresentamos brevemente alguns aspectos da história da música popular, co-

mo sua fixação e o processo de comercialização. No segundo item, nos esforçamos para anali-

sar a música enquanto resistência cultural na longa duração da história brasileira, recortando 

quatro momentos chaves supracitados. 

 No próximo capítulo, analisaremos mais detidamente a figura do(a) compositor(a) 

popular na história da música brasileira, captando a constituição e algumas características do 

seu ofício e também aprofundando a noção/conceito de ―compositores críticos‖, no intuito de 

identificar alguns(mas) deles(as) ao longo da história da música popular. 
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CAPÍTULO 3: O OFÍCIO DE COMPOSITOR(A) E OS “COMPOSITORES CRÍTI-

COS” 

[...] 

Vamos homenagear 

Todo aquele que nos empresta sua testa 

Construindo coisas pra se cantar 

[...] 

Acima do coração 

Que sofre com razão 

A razão que volta no coração 

E acima da razão a rima 

E acima da rima a nota da canção 

Bemol, natural, sustenida no ar 

Viva aquele que se presta a esta ocupação 

Salve o compositor popular. 

(Caetano Veloso. ―Festa imodesta‖, 1974). 

 

São as lutas dessa nossa vida 

Que eu estou cantando. 

(Gonzaguinha. ―Sangrando‖, 1980). 

 

Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve 

Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve 

Sons, palavras, são navalhas 

E eu não posso cantar como convém 

Sem querer ferir ninguém. 

(Belchior. ―Apenas um rapaz latino americano‖, 1976). 

 Nesse capítulo, começaremos a nos debruçar detalhadamente sobre os(as)
10

 composi-

tores(as) da música popular, apresentando algumas características de seu ofício, como, por 

exemplo, a profissionalização dessa atividade e as disputas em torno da questão de autoria no 

início desse processo de profissionalização. Também tentaremos ―rastrear‖ os(as) ―composito-

res(as) críticos‖ ao longo da história da música popular brasileira; em uma proposição teórica 

thompsoniana, esses(as) compositores(as) serão a evidência interrogada da nossa no-

ção/conceito de ―compositores críticos‖. 

 Gostaríamos de iniciar destacando uma das dificuldades encontradas para a realização 

dessa pesquisa: a falta de uma bibliografia, dentro da música popular, que aborde especifica-

mente os(as) compositores(as) ou o ofício de compositor(a). Consultamos diversas obras de 

referência, e a maioria só aborda a questão da autoria musical e dos(as) compositores(as) de 

maneira sucinta, sendo poucas aquelas que possuem algum capítulo ou item dentro de um 

capítulo dedicado a essa temática. Também encontramos poucos artigos e trabalhos acadêmi-

cos que tenham por objeto central a análise de diversos(as) compositores(as) e/ou de seu ofí-

                                                 
10

A questão das relações de gênero será discutida no último item desse capítulo, quando discutiremos sobre as 

mulheres compositoras. 
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cio. Dessa maneira, é possível justificar a importância dessa investigação, posto que traba-

lhamos com um objeto pouco investigado dentro da área das ciências humanas. 

 

3.1: FAZER-SE COMPOSITOR: DISPUTAS E POLÊMICAS EM TORNO DA AUTO-

RIA. O DESENVOLVIMENTO DE UMA CONSCIÊNCIA PROFISSIONAL 

 A figura do(a) compositor(a) popular surge com a criação da música popular, tendo em 

vista que a música folclórica possui autoria coletiva. Julgamos oportuno recuperar uma cita-

ção já apresentada de Tinhorão (2013, p. 9) que explica a diferença entre esses dois tipos de 

canção:  

Por oposição à música folclórica (de autor desconhecido, transmitida oral-

mente de geração a geração), a música popular (composta por autores co-

nhecidos e divulgada por meios gráficos, como as partituras, ou através da 

gravação de discos, fitas, filmes ou vídeos) constitui uma criação contempo-

rânea do aparecimento de cidades com um certo grau de diversificação soci-

al. 

 Portanto, uma das principais diferenças entre a música folclórica e a popular é a ques-

tão da autoria, que, no segundo caso, passa a ser produzida por determinadas pessoas – os(as) 

compositores(as). A forma de divulgação também se modifica, transformando a música em 

mercadoria, que é comercializada a partir de diversos meios de acordo com a época: partitu-

ras, discos, fitas, arquivos digitais, como o MP3, entre outros. Esse é um dos primeiros pontos 

que merecem destaque: o ofício de compositor(a) surge em decorrência da mercantilização da 

música popular. Duas profissões foram essenciais para a produção e a comercialização da 

música popular: os músicos e os compositores. Apesar do fato de existirem parcerias autorais 

entre dois ou mais autores desde o início da história da música popular, em um primeiro mo-

mento, o processo de composição foi individualizado, como consigna Sodré (1998, p. 39-40): 

compositor se define como aquele que organiza sons segundo um projeto de 

produção individualizado. Em princípio, o músico negro teria de individuali-

zar-se, abrir mão de seus fundamentos coletivistas (ou comunalistas), para 

poder ser captado como força de trabalho musical. 

 Além dessa ―domesticação‖ da cultura negra, no caso do samba apontado por Sodré, é 

possível que tenham concorrido também fatores financeiros dentro desse processo de indivi-

dualização da composição. A partir do momento em que passaram a ser remunerados por seu 

trabalho (as composições), uma quantidade maior de autores(as) significaria menos dinheiro, 

menos rendimentos. Para muitos(as), que vinham das camadas mais precarizadas do proletari-

ado, os ganhos obtidos com suas composições era uma questão de sobrevivência. Isso pode 

ter motivado os(as) artistas a comporem sozinhos(as), visando ser os(as) únicos(as) auto-

res(as) a receber os direitos autorais, sem ter que dividir com ninguém. 
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 Essa questão financeira, em parte, também pode ter sido responsável pelas inúmeras 

polêmicas envolvendo as questões sobre autoria. Uma das mais antigas discussões sobre auto-

ria musical que se tem registro foi entre o violonista João Pernambuco e o poeta Catulo da 

Paixão Cearense, que formaram uma parceria musical nos primeiros anos do século XX. A 

música ―Caboca do Caxangá‖ foi feita em parceria, pois, ―sem a menor dúvida, Catulo apro-

veitou os principais elementos melódicos de João Pernambuco para o estribilho citado pelo 

violonista: Caboca de Caxangá/Minha caboca vem cá‖ (ALMIRANTE, 2013, p. 27). Portan-

to, o poeta Catulo compôs a música a partir da melodia e do refrão (estribilho) criados por 

João Pernambuco; ―a cantiga despertou interesse no povo, sendo publicada em 1913‖ (Idem).  

 O pesquisador Almirante (2013, p. 28) afirma que Catulo se apropriava das parcerias 

em benefício próprio, omitindo as demais autorias: 

Devido ao êxito de ―Caboca de Caxangá‖, no ano seguinte, João Pernambu-

co apresentou a Catulo outra melodia do mesmo tipo de coco de embolada, a 

que o poeta pôs letra intitulando-a de ―Luar do Sertão‖. O poeta editava as 

músicas, gravava-as em chapas de discos e cantava-as nas festinhas caseiras, 

nos recitais e palcos, citando somente o seu nome, sem jamais mencionar ou-

tros parceiros! 

 Almirante foi um dos primeiros pesquisadores a tratar mais detalhadamente essa ques-

tão da autoria, reunindo diversas evidências que comprovam a parceria de João Pernambuco 

nas músicas ―Caboca de Caxangá‖ e ―Luar do Sertão‖, como uma carta do maestro Heitor 

Villa-Lobos e declarações de especialistas, entre as quais a declaração do musicólogo Mozart 

de Araújo (ALMIRANTE, 2013, p. 30). A partir dessa exposição de Almirante, podemos con-

siderar que o poeta Catulo da Paixão Cearense foi um dos primeiros artistas, ainda nas primei-

ras décadas do século XX, que começou a perceber que podia ganhar dinheiro com suas cria-

ções, e que ganharia ainda mais se omitisse os outros parceiros.  

 A polêmica mais famosa sobre a autoria nos primórdios da música popular foi a que 

envolveu o compositor Donga e o samba amaxixado ―Pelo Telefone‖, entre 1916 e 1917. Se-

gundo versão defendida por alguns estudiosos, o samba que veio a ficar conhecido como ―Pe-

lo Telefone‖ teria surgido em uma dessas rodas de improviso na casa de Tia Ciata, da qual 

participavam a anfitriã, seu genro Mestre Germano, Hilário Jovino Ferreira, João da Mata, J.B 

da Silva (Sinhô), com o nome de ―Roceiro‖ (ALMIRANTE, 2013, p. 40; MOURA, 1995, p. 

117). O refrão criado circulou por vários pagodes até por volta de 1916, quando o compositor 

e violonista Donga (Ernesto dos Santos), juntamente com Mauro de Almeida, repórter apeli-

dado de ―Peru dos Pés Frios‖, teriam fixado uma letra definitiva, com estrofes prontas, inspi-
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radas em um ofício do chefe de polícia do Distrito Federal, Aurelino Leal, de 20 de outubro 

de 1916, que fornecia instruções com o intuito de proibir o jogo ilegal na cidade. 

 A música fez bastante sucesso e Donga aproveitou para registrar na Biblioteca Nacio-

nal em 20 de novembro de 1916: ―Em dezembro, na Casa Edison, à Rua Sete de Setembro, n° 

90, gravou-se o samba na chapa 121.312, Odeon, com a banda Odeon; em seguida, sob o nú-

mero 121.322, com Baiano e coro‖ (ALMIRANTE, 2013, p. 40; MOURA, 1995, p. 118). O 

sucesso veio acompanhado pela polêmica, pois a autoria foi contestada por diversas pessoas, 

principalmente pelos frequentadores da casa de Tia Ciata. Os frequentadores da casa de Tia 

Ciata acusaram Donga de desonestidade por ter se apropriado de uma criação coletiva em seu 

nome, com o intuito de ganhar dinheiro. A música rendeu vários plágios e paródias da im-

prensa e da população e foi até usada para fazer publicidade da Cerveja Fidalga. 

 Polêmicas à parte, o mais importante desse processo é o desenvolvimento de uma 

consciência profissional, que José Ramos Tinhorão (2010, p. 295) destaca: 

[...] Essa iniciativa do registro da música na Seção de Direitos Autorais da 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro [...] vinha a revelar o início do proces-

so de profissionalização dos músicos com talento criador saídos das camadas 

populares. Era já uma prova da tomada de consciência, por parte desses anti-

gos músicos amadores, da possibilidade de aproveitamento comercial de su-

as produções pelo teatro de revista, pelos editores de música e pelos fabri-

cantes de discos. 

 Como afirmamos anteriormente, o ofício de compositor surgiu a partir do processo de 

mercantilização da música popular e da demanda mercadológica, que criaram possibilidades 

de remuneração. A partir desses elementos, essa consciência profissional se desenvolveu, co-

mo afirma Tinhorão. Alguns compositores começaram a enxergar possibilidades de transfor-

mar a sua arte em mercadoria, em sustento. O pesquisador prossegue (TINHORÃO, 2010, p. 

296): ―O motivo da profissionalização fora, pois, a verificação espontânea de que a arte musi-

cal-popular [...], revelando de repente um valor de uso pela gente de outra classe, assumia 

nesse mesmo momento um valor de troca, que podia transformá-la, afinal, em mercadoria‖. A 

necessidade e o desejo dos(as) artistas de se sustentarem por meio de seu trabalho artístico 

será um dos fatores responsáveis pelas competições, disputas e polêmicas em torno da questão 

da autoria nesses primeiros tempos de profissionalização do mercado musical. 

 Luciana Requião também fornece algumas pistas da fixação do ofício de compositor, a 

partir do trabalho de Mônica Neves Leme: ―é com a entrada em cena da impressão musical 

que se dá o nascimento do ‗compositor(a) de canções populares‘ (autor)‖ (LEME apud RE-

QUIÃO, 2010). Se a partir da época do disco e do rádio esse processo se intensifica, podemos 
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enxergar o seu início em um período anterior, por meio da produção de partituras musicais 

para a venda, especialmente a partir da segunda metade do século XIX.  

 Gradualmente, os(as) compositores(as), de artistas e poetas, passaram a se tornar ope-

rários(as) da arte, criando canções não apenas por inspiração e divertimento, mas também por 

necessidades financeiras. Iniciou-se um processo de exploração destes artistas pela burguesia 

da nascente indústria do entretenimento. Marx e Engels já haviam denunciado essa condição 

no seu ―Manifesto do partido comunista‖, (2001, p. 28): ―a burguesia despojou de sua aura 

todas as atividades até então consideradas com respeito e temor religioso. Transformou o mé-

dico, o jurista, o padre, o poeta, o homem de ciência, em assalariados por ela remunerados‖. 

Da mesma forma, produção artístico-cultural passou a ser pautada pelos valores e necessida-

des do mercado da música. 

 É necessário ressaltar que a possibilidade de sustento exclusivamente com a composi-

ção de canções não foi e não é a realidade da maioria dos(as) compositores(as), principalmen-

te no caso do samba, como destaca Sodré (1998, p. 58-59): 

Os compositores são marceneiros, pintores de parede, serralheiros, fundido-

res, mecânicos, guardadores de automóveis, contínuos de repartições públi-

cas ou de bancos, biscateiros, enfim membros do vasto conjunto de empre-

gados ou subempregados que compõe as camadas de baixa renda da popula-

ção carioca. É sempre possível que um deles ascenda ao mundo do disco e 

dos shows, conseguindo driblar a vida de trabalho pesado e mal remunerado. 

É o caso de Martinho da Vila ou, mais recentemente, de Cartola. Mas o sam-

ba não os promove economicamente como classe social. Eles continuam, ho-

je como no passado, na expectativa de que algum cantor bem-sucedido deci-

da gravar um de seus sambas.  

 Essa citação resume bem o nível de precarização e a desvalorização social e financeira 

do trabalho dos(as) compositores(as) ao longo da história da música popular. Poucos(as) con-

seguiram (e conseguem) viver unicamente de sua arte, e mesmo os(as) que conseguiram en-

frentaram períodos de dificuldades econômicas por conta da irregularidade das gravações e da 

arrecadação de direitos autorais.  

 No entanto, os(as) compositores(as) não compõem apenas por questões de sobrevivên-

cia; também sentem prazer nessa atividade, trabalham com sua sensibilidade e criatividade. 

Muitas vezes, tentam conciliar as duas coisas: trabalho e prazer. Dessa maneira, o ato de 

compor pode ser entendido a partir da categoria de contradição, dentro do materialismo histó-

rico. Mesmo não sendo filiado a essa corrente teórica, Ricardo Azevedo (2013, p. 162) propõe 

uma reflexão nesse sentido: 

Imaginar que qualquer sambista componha sem sonhar em ganhar dinheiro 

seria um lamentável equívoco. Não quero dizer com isso que sambistas não 

sejam capazes de fazer a ―arte pela arte‖ ou de forma desinteressada. [...] 
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muitas vezes eles trabalharam e trabalham de forma desinteressada e, con-

comitantemente, interessada (para ganhar dinheiro). Em outras palavras, a 

contradição e a ambiguidade marcam o assunto.   
 Além do prazer de compor, existe a inspiração. A tentativa dialética de superação da 

contradição consiste em ganhar seu sustento a partir dessa inspiração. Em outras palavras, 

ganhar dinheiro fazendo o que se gosta. Ao acompanharmos a história do samba, é possível 

entender essa questão e compreender o processo de profissionalização dos(as) composito-

res(as). Tinhorão (2013, p. 145) afirma que ―contemporâneo do disco e do teatro de revista 

eminentemente musical, o samba nascia com o destino de passar às mãos dos compositores 

profissionais – que logo seriam Sinhô, Careca, Caninha, Donga, Pixinguinha, etc.‖. Todos 

estes artistas tentaram viver de sua arte, daquilo que criavam a partir da sua sensibilidade, da 

sua criatividade e das suas concepções de mundo. 

 Dessa primeira geração, o sambista Sinhô foi um dos que mais trabalharam no sentido 

de viver de sua obra, de sua criação, além de lutar pela valorização de sua produção e a exi-

gência de pagamento de direitos autorais. Foi um dos responsáveis pela transformação da mú-

sica folclórica em música popular, como afirma Sodré (1998, p. 40): 

Sinhô reivindicava e brigava pelo reconhecimento social de suas criações 

como produção individualizada, como obras de autor. Mesmo que se apos-

sasse de um tema coletivo, justificava o seu ato com a invocação de um di-

reito de caça: ―Samba é como passarinho. É de quem pegar‖. Em suas mãos, 

a música dita ―folclórica‖ (de produção e uso coletivos, transmitida por mei-

os orais) transformava-se em música popular, isto é, produzida por um autor 

(um indivíduo conhecido) e veiculada num quadro social urbano. 
 Nesse sentido, podemos dizer que Sinhô foi um dos que mais desenvolveram a menta-

lidade de compositor profissional, registrando todas as suas criações, as negociando e exigin-

do o pagamento dos direitos autorais. O sambista criou estratégias para o controle da venda de 

sua obra e chegou a recorrer à justiça quando se sentiu lesado em seus direitos, como relata 

Neto (2017, p. 100): 

Sinhô, atento ao precedente em torno de ―Pelo telefone‖, mandou confeccio-

nar um carimbo, com o qual identificava, acompanhado de sua respectiva 

rubrica, as partituras negociadas pelos vendedores autorizados a comerciali-

zar a obra. Assim, mantinha efetivo controle sobre os direitos autorais, de-

nunciando à polícia os casos de venda de cópias não autenticadas. Sinhô i-

naugurava assim um novo procedimento, que marcava a ascensão da autoria 

e apontava para o início da profissionalização do compositor popular. Quan-

do a Casa Bevilacqua expôs à venda arranjos de ―Quem são eles?‖ sem ca-

rimbos e assinados por um desconhecido A. Medeiros, Sinhô recorreu à jus-

tiça, obtendo a imediata busca e apreensão do material irregular.   

As composições passam a ser encaradas como propriedades, que precisam de constan-

te vigilância e fiscalização, visto que podem ser violadas. Daí a necessidade do registro, escri-

to na partitura ou gravado no disco. Quando Sinhô disse que ―samba é que nem passarinho, é 
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de quem pegar primeiro‖, ele estava fazendo referência à questão da ―posse‖ da composição 

por meio do registro, ainda que a composição seja de domínio público ou de outros autores. 

Para fins de remuneração, o autor da música era o primeiro a registrá-la, ainda que não a tenha 

criado, ou que tenha criado em parceria. 

Essa postura de Sinhô era contraditória, pois, ao passo em que exigia e zelava pelos di-

reitos de suas criações, foi acusado de roubar e plagiar inúmeros sambas. Por volta de 

1919/20, foi notada uma ―semelhança entre ‗Pé de anjo‘ e a valsa francesa ‗C´Est Pas Diffici-

le‘‖ (NETO, 2017, p. 160). Uma de suas principais vítimas foi o sambista Heitor dos Prazeres, 

que, segundo Neto (2017, p. 160-161): 

[...] tomou um susto quando ouviu a gravação de ―Ora, vejam só‖ na voz de 

Francisco Alves. Aquele samba era dele, Heitor. Orgulhoso da própria cria, 

vivia a cantarolá-lo nos botecos do bairro. Sinhô devia tê-lo escutado em al-

gumas dessas ocasiões. Depois, surrupiara-lhe a música, na maior sem-

cerimônia. O autor, sentindo-se lesado, foi tomar satisfações com o festejado 

rei do samba. 

―Heitor, eu não sabia que isso era seu‖, desculpou-se Sinhô, admitindo o de-

lito, para em seguida sorrir amarelo e proferir a frase que entraria para os a-

nais da música popular brasileira: ‖Samba é como passarinho, é de quem pe-

gar primeiro‖, justificou. 
 A partir desse trecho, podemos concluir que, entre as estratégias de sobrevivência des-

ses compositores, estavam o plágio e o roubo de canções de outros compositores para registro 

e arrecadação. A necessidade de subsistência acabou por criar conflitos e rivalidades intra-

classe. Heitor dos Prazeres ainda acusaria Sinhô de ter se apropriado ―de toda a primeira parte 

de ‗Gosto que me enrosco‘. [...] diante da reincidência, [...] não pretendia deixar por menos. 

Exigiu ressarcimento financeiro [...]‖ (NETO, 2017, p. 174). Dessa maneira, podemos afirmar 

que a consciência profissional desses compositores do início da música popular muitas vezes 

se colocou acima da sua consciência e de sua solidariedade de classe.  

 Havia, também, artistas que compravam sambas de alguns compositores para registra-

rem e gravarem em seu nome (ou em parceria com o verdadeiro compositor) e, desse modo, 

receberem os direitos autorais (ou dividir com o verdadeiro autor). Geralmente, eram intérpre-

tes que gravavam discos e ficaram conhecidos por comprositores. Um dos mais famosos deles 

foi o cantor Francisco Alves, que comprava, negociava e encomendava sambas de diversos 

compositores para gravar em seus discos, principalmente dos sambistas do Estácio e do com-

positor e cantor Noel Rosa. Até um carro entrou no negócio entre o compositor e o cantor: 

―Noel Rosa adquiriu de Chico um Chevrolet [...] em módicas prestações, a serem pagas na 

forma de sambas. [...] Chico tinha o direito de figurar como autor do que ele compusesse dali 

por diante, até a efetiva quitação do débito do carro‖ (NETO, 2017, p. 237). 
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 Todos esses elementos apresentados (polêmicas de autoria, roubos e plágios de can-

ções, compra, venda e negociação de sambas) explicitam as contradições que cercaram a pro-

fissionalização do ofício de compositor. A questão dos direitos autorais foi adquirindo uma 

crescente complexidade ao longo do tempo: ―bem diferente do que ocorre nos dias de hoje, 

nos primórdios da indústria fonográfica as relações de trabalho eram mais simples, e a questão 

do direito autoral menos complexa‖ (REQUIÃO, 2010, p. 95). Ainda hoje, essa é uma questão 

delicada, conforme veremos na entrevista com Marquinhos Diniz no próximo capítulo, com-

plicada ainda mais pela veiculação das músicas nos meios e plataformas digitais. Não sabe-

mos ao certo como começou a arrecadação de direitos autorais no Brasil: ―[...] do final do 

século XIX até o ano em que foi fundada a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT), 

em 1917, não se sabe ao certo como se dava o recolhimento de direitos autorais‖ (FRAN-

CESCHI, 2002 apud REQUIÃO, 2010).  

 Sobre essa sociedade arrecadadora, que foi uma das primeiras do gênero, Luciana Re-

quião (2010, p. 99) afirma que:  

Em 1917, foi criada pela compositora Chiquinha Gonzaga junto com Viriato 

Correia, Raul Pederneiras e outros, a Sociedade Brasileira de Autores Tea-

trais (SBAT), sociedade que hoje está associada, ao lado de mais nove enti-

dades, ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD).   
 É possível constatar, então, que essa sociedade arrecadadora nasceu por volta da mes-

ma época que a gravação de ―Pelo Telefone‖ por Donga, 1916-1917. Isso evidencia que, des-

de muito cedo, os(as) compositores(as) se preocuparam com a remuneração por suas criações, 

a ponto de organizarem-se em entidade sindical de classe para cobrarem seus direitos. 

 O trabalho dos(as) compositores(as) é reconhecido legalmente. Luciana Requião 

(2010, p. 159) destaca que ―o trabalho do músico é, pela Classificação Brasileira de Ocupa-

ções (CBO), subdvidido em duas famílias: (01) músicos compositores, arranjadores, regentes 

e musicólogos; e (02) músicos intérpretes‖. Os(as) compositores(as) estão enquadrados no 

primeiro grupo como ―autor de música, compositor de música‖ (Idem).  

 Após essa breve exposição sobre a fixação do ofício de compositor(a), gostaríamos de 

realizar algumas considerações teóricas sobre esse ofício a partir de alguns autores que nos 

auxiliem a pensar o seu trabalho como uma forma de produção e transmissão de conhecimen-

to e que está em diálogo com outros tipos e formas de conhecimentos. 

 

3.2: POETAS, INTELECTUAIS, FILÓSOFOS, HISTORIADORES, SOCIÓLOGOS E 

PEDAGOGOS: OS(AS) COMPOSITORES(AS) E SUA TRADIÇÃO INTELECTUAL E 

CRÍTICA 
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 Consideramos que, ao compor, os(as) compositores(as) estão produzindo conhecimen-

tos e transmitindo diversos discursos. Julgamos pertinente iniciar esta seção resgatando uma 

discussão teórica embasada em Gramsci, presente no primeiro capítulo desse trabalho: ―Todos 

os seres humanos são filósofos/intelectuais‖. Como mencionamos anteriormente, o ato de 

compor é uma atividade intelectual e filosófica em algum nível e alguma medida. Ao compo-

rem, muitas vezes essas mulheres e homens estão contribuindo para sistematizar e organizar a 

cultura das classes subalternizadas.  

 Porém, na maioria das vezes, o conhecimento contido nas letras das canções populares 

não é um tipo de conhecimento aprofundado, estando mais ligado ao senso comum. Coutinho 

(2011, p. 41) revela que ―como forma de conhecimento, o canto popular se encontra no domí-

nio do senso comum, entendido como filosofia não sistemática, fragmentária e muitas vezes 

servil. Todavia, frequentemente atinge aquilo que Gramsci chama de senso comum crítico‖, 

ou bom senso. Já argumentamos que, devido à grande diversidade de compositores(as) na 

música popular e no samba, podemos encontrar discursos que passam por vários estágios de 

conhecimento, como propõe Gramsci: senso comum, bom senso, filosofia, filosofia da práxis. 

Podemos afirmar que grande parte dos(as) compositores(as) trabalham em suas composições 

com um nível mínimo de ―constatação e descrição de um aspecto da realidade‖, que certa-

mente ―é condição de possibilidade da crítica social‖ (COUTINHO, 2011, p. 41). 

 No capítulo anterior, vimos como a música é um importante elemento cultural para a 

compreensão da história da sociedade brasileira. Nesse sentido, é lícito afirmar que os(as) 

compositores(as) são importantes cronistas, pensadores(as) e intérpretes do Brasil e da reali-

dade brasileira.  Muitos estudiosos destacam que as letras, desde os primórdios da música 

popular, especialmente no samba, contêm uma espécie de crônica dos compositores sobre os 

mais variados temas e assuntos, como explicita Sodré (1998, p. 43) ao analisar a obra de Si-

nhô: 

Nos versos das composições de Sinhô, já estava fixada uma das principais 

características do samba carioca: a letra como crônica do Rio de Janeiro e da 

vida nacional. As mudanças no modo de vida urbano, acentuadas a partir dos 

anos 20, encontrariam na letra do samba um modo de expressão adequada. 

Sátiras, comentários políticos, exaltações de feitos gloriosos ou de valentias, 

incidentes do cotidiano, notícias de grande repercussão – todos esses moti-

vos temáticos se faziam presentes nas músicas de Sinhô.  

 Sendo assim, podemos concluir que os(as) compositores(as) sempre foram observado-

res(as) atentos(as) da sociedade de sua época, anotando e registrando diversos fatos e aconte-

cimentos dignos de interesse e discussão. Coutinho (2011, p. 61) reforça e complementa essa 

questão: ―já em composições registradas na primeira década do século XX, percebe-se umas 
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das principais características da música urbana do povo carioca: a letra como crônica do Rio 

de Janeiro e da vida nacional‖. Devemos lembrar que essa característica de cronistas do coti-

diano dos(as) compositores(as) é ainda mais relevante por tratar-se de uma sociedade com 

altos índices de analfabetismo. Portanto, desde o início do século XX, o trabalho desses(as) 

artistas permitiu que milhares de homens e mulheres iletrados(as) pensassem o nosso país e a 

sociedade a partir de sua cultura, sua linguagem e suas referências. 

 Muitas vezes, os(as) compositores(as) e suas canções atuavam como intermediá-

rios(as) na comunicação entre a população e o poder público, como assevera Migowski (2019, 

p. 19): 

A música popular também era uma forma de comunicação entre os brasilei-

ros com o poder público e do governo com o restante da população. Agindo 

em várias frentes. O artista, intermediário da mensagem, também não é um 

canal neutro, podendo, dependendo dos interesses em questão, destacar ou 

camuflar algumas ideias. 

 Os(as) artistas podem contestar ou corroborar a hegemonia vigente, dependendo do 

contexto e do período histórico. Em alguns momentos, destaca-se a resistência: ―durante a 

Primeira República [...] a principal função política das canções populares era a resistência‖ 

(MIGOWSKI, 2019, p. 23). Após o primeiro governo Vargas, entre 1945 e 1964, é possível 

perceber o engajamento desses(as) artistas por meio de sua arte (Ibidem, p. 25): 

[...] os compositores [...] usavam seus talentos para fazer reivindicações e pa-

ra retratar as dificuldades enfrentadas pelas camadas mais pobres. Um tema 

recorrente nas canções é a inflação, que, nos momentos de alta, aparece qua-

se que de forma instantânea nas letras dos cancioneiros populares. 
 O discurso crítico e engajado de muitas dessas canções certamente contribuiu para 

forjar uma ideologia proletária: ―já é evidente que a consequência mais imediata da cultura 

popular é o surgimento de muitos homens do povo produtores de ideologia‖ (VARGUES, 

2013, p. 202). Essas canções com conteúdos políticos e politizados podem auxiliar no proces-

so de conscientização e na formação de uma consciência crítica para com as relações sociais 

capitalistas, conforme argumentamos no primeiro capítulo e também de acordo com Coutinho 

(2011, p. 46): ―Os autores da tradição marxista enfatizam o conteúdo político da canção popu-

lar, frequentemente compreendida como instrumento de conscientização das massas‖.  

 Quando desejamos analisar compositores(as) que tenham um discurso crítico, não 

propomos que todos(as) eles(as) sejam revolucionários(as) e nem defensores(as) de profundas 

transformações na sociedade; estamos interessados mais especificamente nas críticas sociais e 

de costumes exercidas em suas composições. Esses ―compositores críticos‖ não participam 

necessariamente de partidos políticos ou de movimentos sociais, nem têm uma atuação políti-
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ca prática: ―[...] canção política não significa necessariamente canção revolucionária ou de 

agitação. Sem se colocar frontalmente contra o regime, uma canção pode ser política por ex-

pressar críticas sociais e de costumes, como um samba de Noel Rosa [...]‖ (COUTINHO, 

2011, p. 40). Existem ―compositores críticos‖ que expressam uma concepção de mundo revo-

lucionária em suas letras, porém nem todo ―compositor crítico‖ é um revolucionário
11

. 

 A sociedade e a cultura brasileiras são apresentadas pela ótica e pela perspectiva des-

ses(as) artistas, de acordo com suas interpretações: ―o universo sociocultural do Brasil é ex-

primido pelos sambistas com muita frequência‖ (BRAZ, 2013, p. 188). Em seu estudo sobre 

Noel Rosa, Luiz Ricardo Leitão (2011, p. 156) compara os compositores a ―sociólogos‖, que, 

juntos a outros intelectuais, se esforçam para entender e decifrar o Brasil: 

Enquanto os grandes nomes da nossa intelligentsia (Mário de Andrade, Gil-

berto Freyre, Sérgio Buarque de Hollanda e outros) tentam decifrar o enigma 

da ―identidade nacional‖ com obras fundamentais de nossas letras (Macuna-

íma, Casa Grande & senzala, Raízes do Brasil etc.), os bambas da música 

popular elaboram com sua arte um autêntico tratado de sociologia tupini-

quim. 
 Por meio da obra de diversos(as) compositores(as), podemos compreender como fun-

ciona uma parte da sociedade brasileira e suas contradições a partir da concepção de mundo 

dos(as) subalternizados(as). Como Leitão consigna, os(as) compositores(as) são intérpretes e 

construtores da nossa ―identidade nacional‖, figurando entre os(as) grandes pensadores(as) de 

nosso país. Essa discussão efetuada a partir da reflexão de Leitão nos ajuda a reforçar a ques-

tão dos(as) compositores(as) como intelectuais/filósofos(as). 

 Como esses(as) trabalhadores(as) da cultura fazem referências a fatos e acontecimen-

tos em suas composições, muitas vezes estão dialogando com a história e com o conhecimen-

to histórico produzido pelos(as) historiadores(as). É possível estabelecer um diálogo entre o 

trabalho dos(as) compositores(as) e dos(as) historiadores(as), sendo este o objetivo do traba-

lho de Bruno Viveiros Martins (2017). O autor afirma que ―o compositor popular seria um 

intérprete capaz de pensar o país e sua história‖ (MARTINS, 2017, p. 57), ideia desenvolvida 

de forma semelhante em Leitão, no parágrafo anterior.  

                                                 
11

  A professora Luciana Requião destaca que é necessário discutir os limites e as possibilidades das críticas 

sociais veiculadas a partir de práticas culturais, em nosso caso, a música, indicando uma reflexão de MARTINS 

e NEVES (2013, p. 351) que pode contribuir para pensar essa questão: ―Ocorrem, simultaneamente, práticas 

culturais e sociais alternativas e opositoras, residuais e emergentes. As práticas alternativas e opositoras distin-

guem-se teoricamente. Nas primeiras, incluem-se as práticas simplesmente diferentes daquelas dominantes. Nas 

últimas, incluem-se as práticas que querem mudar a sociedade‖. 
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Bruno Martins destaca que a música popular é uma tradição de pensamento e interpre-

tação acerca do Brasil, junto com a história. As duas linguagens possuem em comum o fato de 

registrar e transmitir experiências humanas passadas; segundo Martins (2017, p. 61): 

Nas duas primeiras décadas do século XX tem início em nosso país um diá-

logo entre duas das principais tradições de pensamento e interpretação acer-

ca do Brasil: a história e a canção popular. O encontro entre o historiador e o 

compositor ocorre em um espaço de interseção narrativa em que o conheci-

mento histórico e a linguagem musical se fundem na tentativa de solucionar 

uma questão comum a esses dois narradores: evitar que o esquecimento de-

termine o fim da capacidade humana de transmitir as experiências e ações do 

homem através do tempo, risco que representa a desintegração dos laços so-

ciais e o rompimento do elo entre as gerações. Vez por outra, eles encon-

tram-se para tentar desvendar os mistérios de uma herança sem testamento: 

quem somos nós? Quais são as nossas origens? Em que país vivemos de fa-

to? 
 A história e a canção popular são constituídas a partir de memórias e experiências hu-

manas transmitidas ao longo do tempo; tanto os(as) compositores(as) quanto os(as) historia-

dores(as) são narradores(as) de nosso passado, de nossas heranças, conectando o passado com 

o presente (e, algumas vezes, conjecturando sobre o futuro). Tanto os(as) estudiosos(as) quan-

to os(as) poetas têm como preocupação a nossa identidade, nossas origens, as contradições 

sociais do nosso país.  

 Essas reflexões vão de encontro ao que discutimos no primeiro capítulo desse traba-

lho, embasados na obra e no pensamento de E. P. Thompson, sobre a possibilidade de cons-

trução de uma história vista de baixo a partir da música popular como fonte, revelando a expe-

riência e a agência humana de mulheres e homens que nos precederam. Também enxergamos 

os(as) compositores(as) como historiadores(as) populares, pois, de acordo com Martins (2017, 

p. 61): ―[…] sucessivas gerações de compositores assumem o papel do historiador para com-

por canções que visam construir uma rede descontínua de eventos, fatos e personagens pre-

sentes na memória social, cultural e afetiva dos brasileiros‖. A música popular é um importan-

te repositório da memória social da classe trabalhadora brasileira desde o início do século XX. 

Processos históricos vistos a partir de baixo estão presentes em diversas composições popula-

res: ―em muitos casos a canção brasileira se encarregou de cantar o que foi esquecido ou sim-

plesmente renegado pela história oficial‖ (MARTINS, 2017, p. 63).  

  Os compositores populares sempre realizaram análises e comentários políticos em 

suas composições a partir de seus(as) referenciais culturais, que são as referências da cultura 

popular desenvolvida pela classe trabalhadora: 

Desde o início do século XX, é própria do compositor popular essa ‗mania 

atrevida‘ de querer se intrometer nos assuntos da política para demonstrar 
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aos brasileiros que seu conhecimento, advindo do cotidiano, onde a força da 

oralidade é predominante em relação à palavra escrita, também tem algo a 

dizer, ou melhor, a cantar. (MARTINS, 2017, p. 64). 
 O conhecimento baseado no senso comum, apesar de fragmentado e contraditório, 

possui certa criticidade, permitindo a elaboração de concepções de mundo críticas às relações 

sociais capitalistas. Ao longo do século XX, a música popular tornou-se mais complexa e 

mais importante e presente na vida cultural do país. Em meados do século XX, os(as) compo-

sitores(as) começam a realizar sistematicamente um esforço de interpretação crítica da reali-

dade brasileira: 

Por volta da década de 1920, o compositor realizou a combinação entre so-

fisticação musical e poética com o vocabulário popular das camadas subur-

banas, quebrando a concepção hierárquica entre ‗alta‘ e ‗baixa‘ cultura. Entre 

os anos 1950 e 1960, o cancioneiro popular concentrou os principais debates 

culturais do país. Desde essa época, a canção brasileira, veiculada pelos su-

portes oferecidos pela indústria cultural – como o rádio, a televisão e, mais 

recentemente, a internet – possui uma característica especial: a capacidade 

crítica do compositor de interpretar a realidade vigente. (MARTINS, 2017, 

p. 64). 

 Essa ―capacidade crítica do compositor de interpretar a realidade vigente‖ é um dos 

elementos centrais para a compreensão da noção/conceito de ―compositores críticos‖, pois 

podemos identificar essa capacidade em diversos(as) compositores(as) ao longo da história da 

música popular, especialmente entre as décadas de 1950 e 1960, conforme aponta o autor. A 

capacidade de observar, interpretar e elaborar criticamente a realidade social, explicitando as 

contradições e denunciando as opressões da sociedade de sua época, é compreendida por nós 

como uma das principais características dos ―compositores críticos‖. 

 Essa argumentação corrobora a apreensão dos(as) compositores(as) a partir das formu-

lações gramscianas sobre intelectuais, tendo em vista que o esforço de observação, interpreta-

ção e elaboração crítica da realidade por meio das composições é também um esforço de natu-

reza intelectual. Apesar de não se situar dentro do campo do materialismo histórico e não em-

basar-se em Gramsci, Martins (2017, p. 64) propõe também algumas reflexões semelhantes: 

―o compositor seria uma espécie de ‗intelectual da cultura‘, [...] aquele que possui uma per-

cepção aguçada da vida contemporânea [...] se utiliza da linguagem das pessoas comuns para 

expressar seu pensamento sobre as questões próprias de seu tempo e também do passado‖. Os 

―compositores críticos‖ seriam intelectuais populares e coletivos, pensadores que tentam ela-

borar reflexões teóricas críticas a partir da linguagem das pessoas comuns, da filosofia dos 

simples, de suas concepções de mundo. Os ―compositores críticos‖ analisam questões do pas-

sado e do presente, estabelecendo, muitas vezes, conexões entre eles.  
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 Os ―compositores críticos‖ estão presentes em todos os gêneros musicais populares, 

explicitando as contradições e injustiças do cotidiano, dialogando diretamente com a realidade 

dos(as) ouvintes: ―[…] a linguagem musical no Brasil comenta, por meio dos mais variados 

gêneros, do samba ao hip hop, fragmentos do cotidiano individual e coletivo, associados à 

vida política e social, em comunicação direta com o povo nas ruas‖ (MARTINS, 2017, p. 64-

65). A música popular é uma das formas mais acessíveis para a classe trabalhadora entrar em 

contato com análises e reflexões críticas acerca da realidade social, por ser construída por uma 

linguagem que a classe trabalhadora compreende e utiliza.  

 É lícito, então, afirmar que esses(as) trabalhadores(as) da cultura participam do desen-

volvimento da vida intelectual de nosso país, opinando, comentando, favorecendo a troca de 

ideias, discutindo a partir de diferentes pontos de vista. Segundo Martins (2017, p. 65): 

Ao cantar o país no âmbito da esfera pública, o compositor expõe suas opi-

niões, agrega comentários, favorece a controvérsia, discute e troca pontos de 

vista, incorpora novas informações ao debate da época, questiona verdades 

absolutas.  [...]  A tentativa de forjar no tempo uma relação com a memória 

capaz de reconhecer, atualizar e transmitir o conhecimento herdado dos an-

tepassados faz parte do esforço do compositor popular em perpetuar sua tra-

jetória virtuosa, além de um legado de interpretação, conhecimento e pensa-

mento crítico acerca do país e do modo de vida de seus habitantes. 
 Essa citação explicita a participação dos(as) compositores(as) da música popular na 

construção intelectual, cultural e política da sociedade brasileira. O autor afirma que existe 

―um legado de interpretação, conhecimento e pensamento crítico acerca do país e do modo de 

vida de seus habitantes‖. Portanto, consideramos essa questão como essencial para a constru-

ção da noção/conceito proposta, ―compositores críticos‖, posto que seu trabalho musical con-

siste em um legado intelectual crítico para se pensar a sociedade brasileira.  

 Existem diversas questões que incidem diretamente sobre o processo de composição: a 

individualidade de cada compositor(a), sua subjetividade, sua formação escolar, sua origem e 

sua inserção social, suas preferências/filiações políticas, entre outras. Dessa maneira, é possí-

vel encontrar discursos contrastantes ao analisarmos a obra de diferentes compositores(as), 

assim como diferentes tipos de discursos, construídos de diversas maneiras, como assevera 

Martins (2017, p. 71): 

A diversidade de pontos de vista e ângulos de visão acerca dos tipos sociais 

existentes na canção popular é revelada em interpretações contrastantes e, 

em muitos casos, contraditórias. As ações de um personagem ou determina-

dos acontecimentos históricos são narrados em chaves interpretativas distin-

tas, como a elegia, a exaltação, a sátira, a crônica laudatória ou a pura fabu-

lação. O olhar sobre o passado é acompanhado por nostalgia e saudosismo, 

por alguns, e por lamento, indignação e revolta, por outros. Desse mesmo 

modo, a expectativa em relação ao futuro do país é acompanhada por oti-
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mismo e sonhos de grandeza, mas também por medo, insegurança e desilu-

são. 

 Essa questão também nos remete ao processo de produção de hegemonia e contra-

hegemonia a partir da música popular, que discutimos anteriormente. Como podemos ver, 

cada compositor(a) pode ter sentimentos diferentes com relação ao passado e ao presente: 

nostalgia, saudosismo, lamento, indignação, revolta. Esses diferentes sentimentos traduzem 

diferentes posicionamentos (de aceitação ou recusa) do poder hegemônico vigente. No trecho 

citado, é possível perceber que os(as) compositores(as) populares trabalham com as três tem-

poralidades da história: passado, presente e futuro. São apresentados olhares sobre o passado, 

sobre a nossa história; são realizadas análises críticas sobre o presente (muitas vezes, dialo-

gando com o passado) e delineados projetos e expectativas de futuro. Recorrentemente as 

letras expressam uma visão revolucionária, por meio da qual é denunciada a opressão no pas-

sado e no presente como continuidade histórica e é anunciada a liberdade no futuro como pos-

sibilidade histórica.  

 Sobre o discurso dos(as) compositores(as), Martins (2017, p. 70) destaca que existem 

―certos procedimentos narrativos próprios da canção popular – como ironias, sarcasmos, me-

táforas jocosas e jogos de palavras‖ que ―são utilizados na forma de elementos lúdicos e hu-

morísticos com que compositores da música popular lançam seus olhares sobre o passado‖. 

Em muitos casos, a criticidade e o humor caminham juntos; o riso e o deboche também con-

têm um potencial subversivo. 

A identificação da classe trabalhadora com as composições críticas decorre do perten-

cimento da classe trabalhadora à mesma classe em que se encontra a maioria dos(as) composi-

tores(as), de forma que tanto os(as) trabalhadores(as) quanto os(as) compositores(as) compar-

tilham, então, experiências de classe. Em sintonia com essa questão, Martins (2017, p. 75) 

afirma que ―a canção popular […] conhece, como nenhuma outra linguagem no país, o cotidi-

ano formado por desejos e medos, angústias e fantasias, expectativas e desilusões do povo 

brasileiro‖. 

 Dos vários temas abordados por compositores de samba, conforme apresentados por 

Ricardo Azevedo (2013), elencamos alguns que são cruciais para a compreensão da no-

ção/conceito de ―compositores críticos‖: o tema do cotidiano, o tema da crítica social, o tema 

filosófico, o tema da pobreza e o tema do trabalho. Esses são temas recorrentes nas letras de 

samba que elucidam a criticidade do discurso de certos(as) compositores(as). 
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 A música popular e o samba são importantes elementos para a compreensão da ―ques-

tão cultural‖ e da ―questão social‖ no Brasil, por meio das análises contidas na obra de diver-

sos compositores, como salienta Marcelo Braz (2013, p. 197): 

[…] não há dúvidas de que o samba é mais que uma expressão cultural das 

classes trabalhadoras no Brasil. Pode-se encontrar em seus diversos criado-

res e em suas variadas formas de se manifestar as contradições que estão no 

cerne da questão cultural e da ―questão social‖ no Brasil. Noel Rosa, Wilson 

Batista, Paulo da Portela, Zé Kéti, Adoniran Barbosa, Candeia, Paulinho da 

Viola, Bezerra da Silva e tantos outros devem ser estudados como artistas 

que nos oferecem uma particular forma de entender o Brasil, para além da-

quelas que de algum modo sempre marginalizaram o samba justamente por 

sua origem de classe. 

 Todos esses compositores apresentados por Braz explicitaram as contradições sociais 

de nosso país em suas criações e deixaram um legado intelectual-crítico para a compreensão 

da realidade brasileira a partir da perspectiva classe trabalhadora, realizando importantes de-

núncias que permitem apreender diversos tipos de opressão e também de resistência. Além 

disso, Braz destaca que esses compositores ―devem ser estudados como artistas que nos ofe-

recem uma particular forma de entender o Brasil‖, em consonância com o que foi apresentado 

e discutido, principalmente as reflexões de Leitão que apontam para os compositores como 

intérpretes do Brasil e da sociedade brasileira, ao lado dos diversos intelectuais que pensaram 

nosso país. 

 Dessa forma, seguindo a pista de Coutinho, podemos entender os ―compositores críti-

cos‖ (pelo menos alguns deles) como intelectuais orgânicos da classe trabalhadora, que repre-

sentam a consciência e a voz dos subalternizados, posto que estão inseridos concretamente em 

seu universo e compartilham suas experiências, como argumenta Coutinho (2011, p. 62-63): 

Noel Rosa, Lamartine Babo, Wilson Batista, Geraldo Pereira e outros tantos 

compositores representam em suas canções os problemas enfrentados cotidi-

anamente como homens do povo. Inseridos concretamente no universo das 

classes subalternas, esses compositores  - que em sentido amplo poderíamos 

considerar como ―intelectuais orgânicos‖ dessas classes – expressam em 

seus sambas e marchas um conteúdo intelectual e moral nacional-popular. 

Por meio dessas canções, falam as comunidades proletárias dos morros e su-

búrbios da cidade, os pequenos funcionários públicos, os profissionais libe-

rais, os setores da classe média não identificados com o poder aristocrático e 

com o nacionalismo estatal. 
 Assim, acreditamos já ter apresentado os primeiros elementos para podermos argu-

mentar a viabilidade da categoria de ―compositores críticos‖, da compreensão que existem 

diversos(as) compositores(as) ao longo da história da música popular brasileira que se desta-

cam pelo discurso de crítica social como característica recorrente em sua obra.  
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 Como evidência interrogada da noção/conceito que estamos propondo, tentaremos 

identificar alguns(mas) desses(as) compositores(as) na longa duração da música popular, a 

partir das primeiras décadas do século XX até as primeiras décadas do século XXI.  

 

3.3: RASTREANDO OS “COMPOSITORES CRÍTICOS”: DE NOEL ROSA A BIA 

FERREIRA 

 Antes de começar a identificação dos ―compositores críticos‖, gostaríamos de destacar 

duas questões. Em primeiro lugar, é imprescindível afirmar: não estamos propondo a no-

ção/conceito baseados em quaisquer juízos de valores ou julgamentos morais. Ao afirmarmos 

que existem ―compositores críticos‖, uma das possíveis interpretações poderia ser a de que 

estamos criando uma oposição entre ―compositores críticos‖ e ―compositores alienados‖, va-

lorizando os primeiros em detrimento dos segundos. Por outro lado, talvez possa ser argumen-

tado que estamos exigindo certa criticidade no discurso destes artistas. Tentaremos responder 

brevemente a esses possíveis questionamentos. 

 É necessário iniciar destacando que os(as) compositores(as) são capazes de abordar, 

em suas composições (e abordam), todos os assuntos relativos à existência humana, desde 

simples fatos do cotidiano até profundas especulações filosóficas e existenciais. Todos os sen-

timentos, percepções, sensações e ações humanas são dignas de serem registradas em suas 

canções: alegria, amor, paixão, ódio, traição, vingança, revolta, conformismo, rebeldia, etc. 

Em outras palavras: todas as facetas e experiências da existência humana são passíveis de 

virar composições. 

 Em segundo lugar, não existem compositores(as) ―monotemáticos(as)‖, ou seja, que 

restringem sua produção artística a um único tema. Existem autores(as) que privilegiam uma 

determinada temática em suas composições (ou mais de uma), de acordo com suas preferên-

cias pessoais e sua sensibilidade artística. Grande parte dos(as) compositores(as) identifica-

dos(as) na categoria de ―compositores críticos‖ também falou sobre amor e diversas outras 

temáticas em suas letras. 

 Estamos tentando identificar esses(as) compositores(as) a partir do discurso de crítica 

social presente em suas obras, ou seja, nas letras das músicas. Porém, reconhecemos que exis-

tem diversas outras maneiras de inserir-se criticamente dentro da sociedade. Talvez al-

guns(mas) compositores(as) que não se destaquem por um discurso crítico em suas letras te-

nham atuado de maneira crítica a partir de outras possibilidades. Por exemplo, podem existir 

compositores(as) que não tenham realizado críticas sociais por meio de suas letras, mas te-
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nham se posicionado criticamente em entrevistas, ou participado de movimentos sociais. A 

identificação a partir da letra foi o procedimento de pesquisa adotado dentro de nossas possi-

bilidades (uma pesquisa de dissertação de mestrado, com prazo de dois anos, na qual seria 

difícil analisarmos outras fontes para além das letras). 

 Essa tentativa de identificação dos ―compositores críticos‖ se fundamenta em nosso 

conhecimento sobre a música popular brasileira e seus(as) autores(as). Ressaltamos a limita-

ção de nosso conhecimento. Por esse motivo, pode-se contestar algumas ausências que te-

nham ocorrido em função de nossas limitações. Esperamos e desejamos que outros(as) pes-

quisadores(as) identifiquem outros(as) ―compositores críticos‖ a partir de nossa proposta. 

 Para finalizar essa primeira questão, gostaríamos de destacar a importância de todos 

os(as) compositores(as), sejam eles(as) críticos(as) ou não. Por exemplo, não conseguimos 

identificar um discurso crítico recorrente na obra de Cartola e Nélson Cavaquinho, dois dos 

maiores compositores brasileiros; todavia, reconhecemos a sua importância e o seu legado 

para a música brasileira, assim como a importância e o legado de outros(as) autores(as) que 

não identificamos em nosso trabalho ou que não seriam possíveis de identificar como ―com-

positores críticos‖. 

 A segunda questão que julgamos necessário abordar se refere ao gênero. A maior parte 

dos compositores identificados é composta por homens. Será que existem poucas mulheres 

compositoras e poucas ―compositoras críticas‖? Uma análise mais apressada poderia resultar 

nessa visão, que consideramos problemática e distorcida. 

 Ao identificar a maioria dos ―compositores críticos‖ como homens, passamos a traba-

lhar com a hipótese de que as mulheres são silenciadas enquanto compositoras, em decorrên-

cia de nossa sociedade machista, fundada sob valores patriarcais e escravocratas. Encontra-

mos um importante artigo que corrobora essa hipótese, intitulado ―Mulheres compositoras no 

Brasil dos séculos XIX e XX‖, de autoria de Ana Carolina Arruda de Toledo Murgel (2016). A 

autora inicia seu estudo destacando o senso comum que reconhece as mulheres apenas como 

intérpretes: ―parece haver um consenso entre críticos musicais e a sociedade em geral de que 

as mulheres são excelentes intérpretes, mas que poucas se aventuraram na arte de compor‖ 

(MURGEL, 2016, p. 57).  

 Em seguida, a autora apresenta alguns dados de sua pesquisa sobre compositoras que 

desmentem e problematizam a visão preconceituosa das mulheres apenas como intérpretes na 

história da música brasileira: 
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[...] em meu pós-doutorado, estou realizando o levantamento das composito-

ras brasileiras no século XX, abarcando também as encontradas no século 

XIX. As principais fontes para essa nova pesquisa são dicionários, biografias 

e livros sobre música brasileira, discografias e partituras. Até o momento, 

encontrei 2.725 compositoras contra cerca de 400 mulheres só cantoras [...]. 

Esses números contrariam o senso comum sobre criação e interpretação fe-

minina na canção brasileira. (MURGEL, 2016, p. 58). 

 Como podemos constatar, existem diversas mulheres compositoras desde o século 

XIX, segundo os dados apresentados pela autora. Sendo assim, quais seriam os motivos pelos 

quais a maioria das mulheres apenas destacou-se como intérprete na música brasileira? Mur-

gel (2016, p. 58) apresenta mais alguns questionamentos que visam aprofundar esse debate: 

―se são tantas as compositoras, por que um desconhecimento tão profundo sobre as mesmas? 

Por que mesmo cantoras que admiramos jamais imaginamos que possam também ser compo-

sitoras? Várias são as explicações acerca do silêncio sobre e das mulheres na História‖. Uma 

das primeiras constatações é a de que as compositoras são silenciadas em virtude do machis-

mo da sociedade, como a pesquisadora irá argumentando ao longo do seu texto. 

 Diversas foram as estratégias de silenciamento; entre elas, está a citação de várias des-

sas artistas apenas como cantoras, omitindo suas composições, conforme Murgel  (2016, p. 

59): ―Nas fontes pesquisadas até o presente momento, várias das mulheres eram apresentadas 

apenas como cantoras. Aprofundando a pesquisa e cruzando dados biográficos e acervos dis-

cográficos, encontrei também composições de boa parte dessas ‗apenas cantoras‘.‖. Assim, 

―grandes cantoras da música popular brasileira são também compositoras, como Gal Costa, 

Maria Bethânia, Nana Caymmi, Alcione, Clara Nunes, Elba Ramalho, Elza Soares, Elizeth 

Cardoso, Linda e Dircinha Batista, Carmem Miranda [...]‖ (Ibidem, p. 60).  

 A pesquisadora chama a atenção para a presença da autoria feminina desde o século 

XIX (MURGEL, 2016, p. 60): ―encontrei cinco volumes digitalizados de um livro de 1876 

[...] Trovador: colleção de modinhas, recitativas, Arias, lundus, etc.[...] que totalizam 806 

páginas com letras e autores. Há letras de mulheres nos primeiros três volumes‖. Fica eviden-

te a longa presença feminina na autoria de canções desde o início do processo de profissiona-

lização do(a) compositor(a), apesar da predominância dos registros de nomes masculinos nes-

sa área. 

 Ana Carolina Murgel também destaca que ―grande parte das compositoras se torna 

anônima ou tem suas canções transformadas em ‗folclore‘, mesmo quando ainda estão vivas e 

compondo‖ (MURGEL, 2016, p. 65). Também cita o caso da compositora Dona Dalva Dami-

ana, que começou a registrar suas músicas depois delas serem apropriadas por outros autores 

(MURGEL, 2016). Por fim, a autora cita duas ocasiões em que a autoria feminina foi coloca-
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da em dúvida: uma parceria de Carmem Miranda e Pixinguinha (―Os home implica comigo‖, 

de 1930), que foi desacreditada pelo autor Ruy Castro sem comprovação de fontes; e as com-

posições de Almira Castilho, que foram creditadas ao seu companheiro, Jackson do Pandeiro 

(MURGEL, 2016, p. 69-70). 

 O jornalista carioca especializado em música, Mauro Ferreira, em reportagem sobre 

compositoras de 08/03/2017 na página do G1
12

, destaca algumas delas: Chiquinha Gonzaga, 

Dona Ivone Lara, Dolores Duran, Maysa, Joyce Moreno, Sueli Costa, Rita Lee, Marina Lima, 

Paula Toller, Angela Ro Ro, Fátima Guedes, Sandra de Sá, Roberta Miranda, Paula Fernan-

des, Marília Mendonça, Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, Fernanda Abreu, Zélia Duncan, 

Vanessa da Mata, Ana Carolina, Céu, Anitta, Ludmilla e Karol Konca. Essas mulheres, de 

diferentes épocas e diferentes gêneros musicais, evidenciam a figura da compositora na longa 

duração da música brasileira. 

 Dessa maneira, indicamos a pouca presença feminina entre os ―compositores críticos‖ 

por dois fatores: em primeiro lugar, o silenciamento e o apagamento de diversas mulheres do 

ofício de letrista; em segundo lugar, nosso limitado conhecimento sobre a obra dessas e de 

outras compositoras. Contudo, é importante ressaltar que existem importantes ―compositoras 

críticas‖ que incluímos nesse esforço de identificação. Apesar de nossa identificação basear-se 

prioritariamente nas letras, começaremos com uma compositora já mencionada, que pode ser 

considerada crítica por seu comportamento subversivo e até mesmo revolucionário. Trata-se 

da maestrina, instrumentista e compositora Chiquinha Gonzaga (1847-1935). A artista se di-

vorciou para poder continuar trabalhando com música, desafiou e rompeu diversas imposições 

machistas, militou pela abolição e pelo fim da Monarquia. Também foi uma das criadoras de 

uma das primeiras sociedades de arrecadação de autores, a SBAT, em 1917. Por tudo isso, é o 

primeiro nome que identificamos. 

 Consideramos que o primeiro grande letrista que pode ser identificado com a no-

ção/conceito de ―compositores críticos‖ é o sambista Noel Rosa (1910-1937). Segundo Luiz 

Ricardo Leitão (2011, p. 156): ―Noel Rosa é o protótipo mor dessa espécie de poeta-cronista 

que, em duas ou três estrofes, desvela ao público as contradições e dilemas que afligem o Bra-

sil‖. Dentre seu conteúdo crítico, identificamos ―Com que roupa?‖ (1929), ―Quem dá mais?‖ 

(1930), ―Sem tostão‖ (1932), ―Onde está a honestidade?‖ (1933) e ―O orvalho vem caindo‖ 

(1933), esta última feita em parceria com Kid Pepe, entre outras. 

                                                 
12

 http://g1.globo.com/musica/blog/mauro-ferreira/post/viva-compositoras-que-deram-voz-mulher-na-musica-

popular-do-brasil.html. 

http://g1.globo.com/musica/blog/mauro-ferreira/post/viva-compositoras-que-deram-voz-mulher-na-musica-popular-do-brasil.html
http://g1.globo.com/musica/blog/mauro-ferreira/post/viva-compositoras-que-deram-voz-mulher-na-musica-popular-do-brasil.html
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 Wilson Batista (1913-1968) foi contemporâneo, rival e depois parceiro de Noel Rosa. 

Como afirmamos anteriormente, foi um dos compositores que mais viveu e exaltou a malan-

dragem em suas composições. Vimos também como o compositor campista exerceu um papel 

de destaque na resistência cultural contra a ideologia trabalhista durante o Estado Novo var-

guista. Entre seu conteúdo crítico, destacamos ―Lenço no pescoço‖ (1933), ―Inimigo do ba-

tente‖ (parceria com Germano Augusto – 1939), ―Ó, seu Oscar‖ (parceria com Ataulfo Alves 

de 1939), ―Pedreiro Waldemar‖ (parceria com Roberto Martins – 1948), ―Chico Brito‖ (parce-

ria com Afonso Teixeira - 1949), entre outras. 

 O sambista Geraldo Pereira (1918-1955) foi um dos parceiros de Wilson Batista. Entre 

seu conteúdo crítico destacamos ―Acertei no milhar‖ (parceria com Wilson Batista, 1940), ―O 

pagamento ainda não saiu‖ (parceria com Ariel Nogueira - 1946), ―Ministério da economia‖ 

(parceria com Arnaldo Passos - 1951), ―Polícia no morro‖ (parceria com Arnaldo Passos - 

1952). 

 O sambista mangueirense Nelson Sargento (1924-2021) também possui algum conte-

údo crítico em sua obra, com destaque para ―Samba do operário‖ (parceria com Alfredo Por-

tuguês e Cartola - 1955), ―Continente negreiro‖ (parceria com Marreta - 1960), ―Falso Mora-

lista‖ (1972) e ―Agoniza mas não morre‖ (1978). 

 A cantora e compositora Dona Ivone Lara (1921-2018) é uma das autoras mais impor-

tantes da música brasileira. A exemplo de Chiquinha Gonzaga, lutou contra o machismo e o 

preconceito para firmar-se como compositora, em um meio bastante machista: o mundo do 

samba e das escolas de samba do Rio de Janeiro. Compôs seu primeiro samba com 12 anos de 

idade e foi a primeira mulher a ser aceita e a ingressar em uma ala de compositores (no caso, a 

do Império Serrano, em 1965), compondo um samba-enredo antológico com os compositores 

Bacalhau e Silas de Oliveira: ―Os cinco bailes da história do Rio‖. Apesar de não identificar-

mos um discurso contundente de crítica social recorrente em sua obra, existem algumas com-

posições que abordam e valorizam a cultura negra e a resistência dos(as) escravizados(as) 

africanos(as) e seus(as) descendentes. Entre elas, destacamos ―Axé de Ianga‖ (1982), ―Cande-

eiro da vovó‖ (1997), e também ―Sorriso negro‖, composição de Adilson Barbado, Jair Carva-

lho e Jorge Portela, gravada por Dona Ivone em disco do mesmo nome da canção, em 1982. 

 O sambista portelense Zé Keti (1921-1999) possui um considerável conteúdo crítico 

em sua obra, com destaque para ―Acender as velas‖ e ―Opinião‖ (1964), ―Marcha da demo-

cracia‖, ―O favelado‖, ―Samba da legalidade‖ (essa última parceria com Carlos Lyra, 1965). 
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 O sambista Antônio Candeia Filho, conhecido artisticamente por Candeia (1935-

1978), foi um grande crítico do processo de mercantilização das escolas de samba, tendo, por 

esse motivo, se desligado da Portela e fundado o Grêmio Recreativo de Arte Negra Escola de 

Samba Quilombo, em 1975. Entre suas composições críticas, destacamos ―Dia de Graça‖ 

(1970), ―Filosofia do samba‖ (1971), ―Luz do vencedor‖ (parceria com Luiz Carlos da Vila), 

além da gravação de ―Ouro desça do seu trono‖, de autoria de Paulo da Portela. 

 Nosso próximo compositor crítico é Martinho José Ferreira, mais conhecido artistica-

mente por Martinho da Vila (1938). Cantor, compositor e escritor, possui diversas composi-

ções críticas, entre as quais destacamos ―O pequeno burguês‖ e ―Tom maior‖ (1969), ―Samba 

de irmão‖ (parceira com Pádua Correia - 1970), ―João, José‖ (parceria com João Nogueira -

1976), ―Sonho de um sonho‖ (samba-enredo da Vila Isabel de 1980, composta em parceria 

com Tião e Graúna), ―Meu país‖ (parceria com Rildo Hora - 1981), ―Pensando bem‖ (1982) 

―Quiproquó‖ (1987), ―Meu homem‖ (1990).  

 Em seguida, identificamos o multi-instrumentista, cantor e compositor de samba e 

choro Paulo César Batista de Faria, mais conhecido por Paulinho da Viola (1942). Algumas de 

suas composições críticas são ―Reclamação‖ (parceria com Mauro Duarte de 1971), ―Para um 

amor no Recife‖ (1971), ―Amor à natureza‖ (1975), ―Pode guardar as panelas‖, ―Zumbido‖ 

(ambas de 1979). 

 Podemos identificar composições críticas em algumas parcerias do samba e da MPB. 

Entre elas, está aquela formada pelos sambistas Wilson Moreira (1936-2018) e pelo cantor, 

compositor, pesquisador e escritor Nei Lopes (1942). É possível identificar conteúdo crítico 

em ―Ao povo em forma de arte‖, ―Coisa da antiga‖ (ambas de 1977), ―Candongueiro‖ (1978), 

―Senhora Liberdade‖ (1979), ―Noventa anos de abolição‖ (1980), entre outras. 

 Outra parceria repleta de composições críticas é a dos sambistas João Nogueira (1941-

2000) e Paulo César Pinheiro (1949).  O discurso crítico dos artistas pode ser percebido em 

diversos sambas, como ―E lá vou eu (mensageiro)‖ (1974), ―As forças da natureza‖ (1978), 

―Minha missão‖ (1981), ―Chico preto‖ (1984), ―Chorando pela natureza‖ (1994) e muitos 

outros.  

 Uma dupla que produziu diversas composições críticas dentro do samba e da MPB foi 

a firmada entre o compositor, cronista e escritor Aldir Blanc (1946-2020) e o cantor, composi-

tor e violonista João Bosco (1946). Algumas de suas composições críticas já foram citadas: 

―O mestre-sala dos mares (Almirante negro)‖ (1974), ―Casa de Marimbondo‖ (1975), ―Kid 
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Cavaquinho‖ (1975), ―O ronco da cuíca‖ (1975), ―Feminismo no Estácio‖ (1976), ―O rancho 

da goiabada‖ (1977), ―O bêbado e a equilibrista‖ (1979), entre outras.  

 O próximo nome identificado é o do cantor, compositor, dramaturgo e escritor Fran-

cisco Buarque de Hollanda, conhecido artisticamente por Chico Buarque (1942). ―Apesar de 

você‖ (1970), ―Construção‖ (1971), ―Deus lhe pague‖ (1971), ―Bom conselho‖ (1972), ―A-

corda amor‖ (1974), ―Cálice‖ (parceria com Gilberto Gil - 1978), ―Brejo da cruz‖ (1984) são 

algumas de suas composições críticas.  

 Outro compositor crítico identificado é Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gon-

zaguinha (1945-1991). Da sua obra, destacamos ―Comportamento geral‖ (1972), ―Amanhã ou 

depois‖ (1974), ―Dias de Santos e Silvas‖ (1977), ―A cidade contra o crime‖ (1979), ―E va-

mos à luta‖ (1980), ―Achados e perdidos‖ (1981), ―É‖ (1988), entre outras. 

 O cantor e compositor baiano Caetano Veloso (1942) se destaca com ―Samba da paz‖ 

(1965), ―Um dia‖ (1967), ―Eles‖ (1968), ―Jeito de corpo‖ (1981), ―Podres poderes‖ (1984), 

―Manhatã‖ (1997), entre outras. 

 O também cantor e compositor baiano Gilberto Gil (1942) assina algumas composi-

ções críticas: ―Viramundo‖ (1965), ―Back in Bahia‖ (1972), ―Refazenda‖ (1975), ―Refavela‖ 

(1977), ―A novidade‖ (parceria com Hebert Vianna de 1986) e mais algumas. 

 Os mineiros reunidos em torno do grupo musical ―Clube da esquina‖ também possu-

em um considerável conteúdo crítico em sua obra. Dentre as várias composições das parceri-

as, incluímos: ―San Vicente‖ (Milton Nascimento e Fernando Brant, 1972), ―Bola de meia, 

bola de gude‖ (Milton Nascimento e Fernando Brant), ―Feira moderna‖ (Beto Guedes, Fer-

nando Brant e Lô Borges), ―Maria, Maria‖ (Milton Nascimento e Fernando Brant),―Nada será 

como antes‖ (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos), ―O medo de amar é o medo de ser livre‖ 

(Beto Guedes e Fernando Brant), todas de 1978, ―Canção da América‖ (Milton Nascimento e 

Fernando Brant, 1979),―Canção do novo mundo‖ (Beto Guedes e Ronaldo Bastos, 1981),―O 

sal da Terra‖, (Beto Guedes e Ronaldo Bastos, 1981), entre outras. 

 O cantor e compositor e cearense Belchior (1946-2017) se destaca com ―Alucinação‖ 

(1976), ―Apenas um rapaz latino-americano‖ (1976), ‖Como o diabo gosta‖ (1976), ―Como 

nossos pais‖ (1976), ―Fotografia 3x4‖ (1976), ―Conheço o meu lugar‖ (1979), entre outras. 

 Ainda no Nordeste, temos uma série de compositores críticos dessa região. Começa-

mos com Alceu Valença (1946), cantor, compositor e violonista pernambucano. Entre suas 

obras críticas, estão ―Agalopado‖ (1977), ―Absurdo Blues‖ (parceria com Zé Ramalho de 

1985), ―FM rebeldia‖ (1990), ―A seca‖ (parceria com Naná Vasconcelos, Dino Braia e Mércia 
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Rangel de 1999), ―Mundo desumano‖, ―O sertão precisa é disso‖ (ambas de 2016), entre ou-

tras. 

 Um dos parceiros de Alceu Valença é o também cantor, compositor e violonista per-

nambucano Geraldo Azevedo (1945). Entre suas obras críticas identificamos ―Domingo de 

pedra e cal‖ (parceria com Carlos Fernando de 1977), ―For all para todos‖ (parceria com Ca-

pinam de 1982), ―Nosotros Nosotras‖ (parceria com Capinam de 1984), ―Oitavo pecado‖ 

(parceria com Carlos Fernando de 1984), ―S.O.S natureza‖ (parceria com Carlos Fernando de 

1989). 

 O cantor, compositor e violonista paraibano Zé Ramalho (1949) é parceiro de Alceu e 

de Geraldo e também um ―compositor crítico‖, com canções como ―Acredite quem quiser‖ 

(1978), ―Admirável gado novo‖ (1979), ―A peleja do diabo com o dono do céu‖ (1979), ―Fa-

las do povo‖ (1979), ―A terceira lâmina‖ (1981), ―A peleja de Zé Limeira no final do segundo 

milênio‖ (1998), entre outras.  

 Ainda no Nordeste, podemos identificar um conteúdo crítico contundente e considerá-

vel na obra dos parceiros de ―cantoria‖ de Geraldo Azevedo: o baiano Elomar (1937), o parai-

bano Vital Farias (1943) e o também baiano Xangai (1948). No Disco ―Cantoria I‖ (1984), é 

possível identificar algumas: ―Sete cantigas para voar‖ e ―Saga da Amazônia‖ (Vital Farias), 

―Violêro‖ (Elomar), ―Matança‖ (composição de Jatobá, parceiro de Xangai). 

 Outra mulher em nossa lista, uma importante compositora crítica, é a sambista Leci 

Brandão (1944), que, além de cantora e compositora, é deputada estadual pelo PCdoB. Entre 

suas composições críticas, destacamos ―Apelido Tiziu‖ (parceria com Zé Maurício de 1990) 

―Anjos da guarda‖ (1995), ―Amor, são 300 anos‖ (parceria com Dionísio Santos de 1995); do 

seu disco ―Atitude‖ de 1993, além da faixa que intitula o disco, também identificamos ―Cara 

pintada‖, ―Dona de casa‖ e ―Zé Brasileiro‖. Sua composição crítica mais famosa é ―Zé do 

caroço‖ (1985), que se tornou um clássico das rodas de samba. 

 Em seguida, temos o cantor, compositor e instrumentista pernambucano Bezerra da 

Silva (1927-2005) e os diversos compositores anônimos sem fama e prestígio que ele gravou, 

tais como Adelzonilton, 1000tinho, Tião Miranda, Pedro Butina, Roxinho, em sua maioria 

trabalhadores informais residentes na região da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Podemos 

dizer que a crítica desses compositores concentra-se em três temáticas principais: nos políti-

cos, nas elites e na desigualdade social. Algumas músicas de destaque são ―Vítimas da socie-

dade‖ (parceria de Bezerra com Criolo Doido de 1985), ―Justiça social‖ (Marujo e Duda), 

―Preconceito de cor‖ (G. Martins e Naval), as duas de 1987, ―Pobre compositor‖ (parceria de 
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Bezerra com Taú Silva de 1988), ―Se Leonardo dá vinte‖ (parceria de Bezerra com Walter 

Coragem e G. Martins de 1999), entre outras. 

 Dois sambistas da escola de samba Império Serrano que produziram composições crí-

ticas em parceria e individualmente são Aluizio Machado (1939) e Laudeni Casemiro, mais 

conhecido como Beto sem Braço (1941-1993). Entre elas, estão ―A taxa‖, ―O suburbano‖ 

(parcerias da dupla de 1981), ―Bum bum paticumbum prugurundum‖ (samba-enredo compos-

to pela dupla para o carnaval de 1982 para a Império Serrano), ―Efeitos da evolução‖ (Aluizio 

Machado, 1982), ―A humanidade‖ (Aluizio Machado),―Se liga doutor‖ (parceria da dupla de 

1985), ―Meu bom juiz‖, ―Quando eu contar (Iaiá)‖ (parcerias de Beto sem Braço e Serginho 

Meriti de 1986). 

 Também identificamos canções críticas produzidas pelos compositores ligados ao blo-

co carnavalesco ―Cacique de Ramos‖ (surgido em 1961) e ao grupo de samba ―Fundo de 

quintal‖ (surgido em 1980). Entre eles, destacamos Almir Guineto (1946-2017), com os sam-

bas ―Faz de conta‖ (parceria com Dedé e Luverci Ernesto de 1982), ―Almas e corações‖ (par-

ceria com Luverci Ernesto de 1983), ―Mãos‖ (parceria com Carlos Senna e Simão PQD de 

1993), ―Mais duro que um coco‖ (parceria com J. Laureano, Julio Menino e Luverci Ernesto, 

de 1999), ―Que mundo é esse‖ (parceria com Dudu Nobre e Fred Camacho de 2008). Arlindo 

Cruz (1958) também possui um considerável conteúdo crítico, como, por exemplo, ―Malandro 

sou eu‖ (parceria com Sombrinha e Franco de 1985), ―Meu nome é trabalho‖ (parceria com 

Sombrinha e Franco de 1988), ―Cadê a dignidade?‖ (parceria com Sombrinha e Rubens Gor-

dinho de 2002), ―Favela‖ (parceria com Acyr Marques e Ronaldinho de 2003), ―Numa cidade 

muito longe daqui (polícia e bandido)‖ (parceria com Franco e Acyr Marques de 2008), ―A-

mor à favela‖ (parceria com Rogê de 2010). 

 Até aqui, apresentamos compositores(as) majoritariamente do samba e alguns(mas) da 

MPB, além de alguns gêneros regionais. A partir de agora, iremos citar autores(as) de outros 

gêneros musicais, especialmente do rock e alguns do rap.  

 O rockeiro baiano Raul Seixas (1945-1989) foi um dos precursores do rock brasileiro. 

Possui um vasto conteúdo crítico, dentre as quais ―Ouro de tolo‖ (1973), ―As aventuras de 

Raul Seixas na cidade de Thor‖, ―Sociedade alternativa‖ (parceria com Paulo Coelho) as duas 

de 1974, ―É fim de mês‖ (1975), ―Aluga-se‖ (parceria com Cláudio Roberto de 1980). 

 O rock brasileiro da década de 1980 foi marcado por diversos ―compositores críticos‖, 

geralmente líderes das grandes bandas desse período. Uma das mais antigas bandas é a ―Barão 

Vermelho‖, cujo vocalista e compositor Cazuza (1958-1990) pode ser considerado um ―com-
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positor crítico‖, inclusive em sua carreira solo, a partir de 1985. De sua autoria e fruto de par-

cerias, destacam-se ―Brasil‖ (parceria com George Israel e Nilo Romero), ―Blues da piedade‖ 

e ―Ideologia‖ (parcerias com Frejat), ―O tempo não pára‖ (com Arnaldo Brandão), todas de 

1988, e ―Burguesia‖ (com George Israel e Ezequiel Neves, 1989). 

 Outra importante banda da época são os ―Paralamas do sucesso‖, liderados pelo voca-

lista, guitarrista e compositor Hebert Vianna (1961). Entre as composições críticas, estão ―A-

lagados‖ (parceria com Bi Ribeiro e João Barone de 1986), Bang-bang (1989), ―Luís Inácio 

falou (300 picaretas)‖ (1995), ―História de uma bala‖ (2000), ―Fora do lugar‖ (parceria com 

Leoni, Bi Ribeiro e João Barone de 2005). 

 Os ―Titãs‖ foram formados por volta de 1982 e gravaram seu primeiro disco em 1984. 

Entre suas músicas críticas, estão ―Televisão‖ (Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Tony Bel-

lotto, 1985), ―Igreja‖ (Nando Reis), ―Polícia‖ (Tony Bellotto), ―Estado violência‖ (Charles 

Gavin), ―Porrada‖ (Arnaldo Antunes e Sérgio Britto) e ―Homem primata‖ (Ciro Pessoa, Mar-

celo Fromer, Nando Reis e Sérgio Britto), todas de 1986. 

 Uma das bandas mais famosas foi a ―Legião Urbana‖, formada por volta de 1982 e 

com o primeiro disco gravado em 1985. Liderada pelo cantor, compositor e violonista Renato 

Russo (1960-1996), deixou clássicos como ―Índios‖ (1986), ―Mais do mesmo‖ (parceria com 

Renato Rocha, Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá), ―Que país é esse?‖, as duas de 1987; ―Te-

atro dos vampiros‖ (parceria com Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá, 1991), ―Perfeição‖ 

(parceria com Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá, 1993) e muitas outras. 

 Uma das bandas com o discurso crítico mais contundente e com o maior número de 

composições críticas é a ―Plebe Rude‖, surgida em meados de 1981 e com o primeiro disco 

gravado em 1986. Praticamente todas as músicas desse primeiro disco, intitulado ―O concreto 

já rachou‖, podem ser consideradas críticas: ―Até quando esperar‖ (Philippe Seabra, André X 

e Gutje), ―Proteção‖ (Philippe Seabra), ―Johnny vai à guerra (outra vez)‖ (Philippe Seabra, 

André X, Gutje e Jander Bilaphra), ―Minha renda‖ (Philippe Seabra, André X, Gutje e Jander 

Bilaphra), ―Sexo e karatê‖ (André X e Jander Bilaphra) e ―Brasília‖ (Philippe Seabra, André 

X, Gutje e Jander Bilaphra). 

 Outra das grandes bandas foi a ―Engenheiros do Hawaii‖, formada por volta de 1985 e 

com o primeiro disco gravado em 1986. O vocalista e baixista Humberto Gessinger (1963) 

assina a maioria das músicas. Entre as composições críticas, encontramos ―Toda forma de 

poder‖ (1986), ―Terra de gigantes‖ (1987), ―Ouça o que eu digo: não ouça ninguém‖, ―Cidade 

em chamas‖, ―Somos quem podemos ser‖ (1988). 
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 No rap, se destaca o grupo ―Racionais MC´s‖, fundado por volta de 1988 e com o 

primeiro álbum gravado em 1993. Cantando a dura realidade das periferias paulistanas, a 

maior parte de sua obra é formada por conteúdo crítico, com destaque para ―Fim de semana 

no parque‖ (Mano Brown), ―Júri racional‖ (Mano Brown) (1993), ―Capítulo 4, versículo 3‖ 

(Mano Brown), ―Diário de um detento‖ (Jocenir Prado e Mano Brown), ―Periferia é periferia‖ 

(Edi Rock) (1997). 

 O rapper Gabriel, o Pensador (1974), gravou o seu primeiro álbum em 1993; todas as 

composições desse primeiro disco podem ser consideradas críticas, abordando diversas temá-

ticas. Destacamos ―Abalando‖, ―Tô feliz (matei o presidente)‖ (música que foi censurada), 

―Indecência militar‖, ―Lavagem cerebral‖, ―Retrato de um playboy (Juventude perdida)‖, 

―175 nada especial‖, ―O resto do mundo‖. 

 O pernambucano Francisco de Assis França (1966-1997) foi líder da banda ―Chico 

Science e Nação Zumbi‖, formada no início da década de 1990. É a banda mais famosa do 

gênero manguebeat, que mistura ritmos regionais, como o maracatu, com rock, hip hop, funk 

e música eletrônica. Devido à morte precoce de Chico Science, só dois álbuns ficaram grava-

dos. Dentre as composições críticas, a maioria escritas por Science, destacam-se ―Monólogo 

ao pé do ouvido/Banditismo por uma questão de classe‖, ―A cidade‖, ―A praieira‖, ―Da lama 

ao caos‖ (1994). 

 A banda carioca Planet Hemp foi formada por volta de 1993 e gravou seu primeiro 

álbum em 1995. Um dos temas mais abordados (mas não o único) é a proibição/legalização da 

maconha, além da violência urbana, entre outros. Do seu primeiro álbum de 1995, ―Usuário‖, 

destacam-se ―Não compre, plante!‖ (Marcelo D2 e Rafael Crespo), ―Porcos Fardados‖ (Mar-

celo D2 e Rafael), ―Legalize já‖ (Marcelo D2 e Rafael Crespo), ―Futuro do país‖ (Marcelo D2 

e Rafael), ―Mantenha o respeito‖ (Marcelo D2 e Rafael Crespo), ―A culpa é de quem?‖ (Mar-

celo D2 e Rafael) e ―Bala perdida‖ (Marcelo D2, Rafael, Formiga e B Negão). 

 A banda de rock santista ―Charlie Brown Jr.‖ foi formada em meados de 1992 e gra-

vou seu primeiro álbum em 1997. Do seu conteúdo crítico, destacamos ―Confisco‖ (Chorão e 

Marcão), ―O preço‖ (Champignon e Chorão) (1999), ―Não é sério‖ (Chorão, Champignon, 

Pelado, Negra Li), ―Fichado‖ (Marcão e Chorão) (2000), ―Eu protesto‖ (Chorão, 2001). 

 Finalizamos o nosso inventário com duas mulheres, duas importantes compositoras 

críticas da atualidade. A primeira é a recifense Doralyce (1989), que tem dois discos gravados 

(2017 e 2019). Sua obra possui um forte discurso feminista, subversivo e libertário. Dentre as 
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músicas, destacamos ―A democracia‖, ―Canto da revolução‖, ―Miss Beleza Universal‖ (2017), 

―Pára de apontar o dedo‖ (Doralyce e Vanessa Garcia), ―Me perguntaram por quê‖ (2019). 

 Nossa última compositora crítica é a cantora, compositora e multi-instumentista mi-

neira Bia Ferreira (1993). Dentre seu conteúdo crítico, de caráter militante, destacamos ―Não 

precisa ser Amélia‖, ―De dentro do Ap‖, ―Cota não é esmola‖, ―Diga não‖ (2018). 

 Assim, mergulhamos na história da música brasileira desde a década de 1930 para 

interrogar as evidências da noção/conceito de ―compositores críticos‖, apresentando auto-

res(as) que se destacam pelo conteúdo crítico de sua obra. Acreditamos ter conseguido expli-

citar a recorrência desses(as) compositores(as) na longa duração em diversos gêneros musi-

cais. 

 Se pudéssemos definir os ―compositores críticos‖ a partir de uma música, seria a com-

posição de Paulo César Pinheiro e João Nogueira, ―Minha missão‖ (1981), na qual explicam 

os motivos do seu canto (que, no caso, pode simbolizar não apenas o canto em si propriamen-

te, mas também a atividade artística criadora). No nosso caso, podemos substituir o canto por 

composição: 

Quando eu canto 
É para aliviar 
Meu pranto 
E o pranto de quem já 
Tanto sofreu 
Quando eu canto 
Estou sentindo a luz de um santo 
Estou ajoelhando 
Aos pés de Deus 
Canto para anunciar o dia 
Canto para amenizar a noite 
Canto pra denunciar o açoite 
Canto também contra a tirania 
Canto porque numa melodia 
Acendo no coração do povo 
A esperança de um mundo novo 
E a luta para se viver em paz 
Do poder da criação 
Sou continuação 
E quero agradecer 
Foi ouvida minha súplica 
Mensageiro sou da música 
O meu canto é uma missão 
Tem força de oração 
E eu cumpro meu dever 
Aos que vivem a chorar 
Eu vivo pra cantar 
E canto pra viver 
Quando eu canto 
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A morte me percorre 
E eu solto 
Um canto da garganta 
Que a cigarra quando canta morre 
E a madeira quando morre canta. 

 Essa letra nos fornece uma dimensão do que seria um(a) artista crítico(a), que coloca 

sua produção artística a serviço dos(as) oprimidos(as) e de sua libertação. Artistas críticos(as) 

seriam aqueles(as) que cantam ―para denunciar o açoite e contra a tirania‖, e, por meio das 

mensagens transmitidas a partir de suas criações, acendem ―no coração do povo a esperança 

de um mundo novo e a luta para se viver em paz‖, ou seja, sua música tem a capacidade de 

despertar, conscientizar, mobilizar.  

 Poderíamos até mesmo falar de ―compositores críticos‖ a nível internacional. Para 

exemplificar, destacamos o cantor, compositor e guitarrista jamaicano Robert Nesta Marley, 

conhecido artisticamente por Bob Marley (1945-1981). Marley é um dos principais nomes do 

Reggae e, entre suas diversas composições críticas, estão ―Concrete Jungle‖, ―400 years‖ 

(1973), ―War‖, ―Rat race‖ (1976), ―Redemption song‖ (1980). 

 Nesse capítulo, nos debruçamos sobre o ofício de compositor(a), apresentando sua 

fixação e profissionalização, as disputas e polêmicas envolvendo autorias, o desenvolvimento 

de uma consciência profissional de sua arte e seu ofício. Discutimos algumas questões teóri-

cas sobre o ofício de compositor(a), retomando a discussão empreendida no primeiro capítulo 

a partir de Gramsci, dos seres humanos como filósofos(as)/intelectuais, explicitando a dimen-

são intelectual do ato de compor. Propusemos um diálogo entre o trabalho dos(as) composito-

res e dos(as) intelectuais, filósofos(as), historiadores(as), sociólogos(as), etc., abordando o 

que chamamos de tradição intelectual e crítica presente na obra de inúmeros(as) autores(as) ao 

longo de nossa história. Em seguida, iniciamos um rastreamento, visando identificar os(as) 

―compositores críticos(as)‖ na longa duração da história da música brasileira, abarcando des-

de Noel Rosa (1910-1937) até Bia Ferreira (1989). Ao interrogarmos essas diversas evidên-

cias, acreditamos ter conseguido avançar na direção da construção de uma noção/conceito de 

―compositores críticos‖, como estamos propondo nesse trabalho.  

 Dos(as) diversos(as) compositores(as) apresentados(as), escolhemos o Trio Calafrio, 

composto por Barbeirinho do Jacarezinho, Luís Grande e Marquinhos Diniz, para nos apro-

fundarmos em sua obra e seus discursos, dando continuidade à interrogação das evidências 

para a construção da noção/conceito de ―compositores críticos‖. Além das músicas, analisa-

mos entrevistas e documentários. 
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CAPÍTULO 4: “SER POETA É DIFÍCIL DEMAIS”: CONDIÇÕES DE VIDA E DE 

TRABALHO DO TRIO CALAFRIO E A SITUAÇÃO DA CLASSE TRABALHADORA 

Vai, porque a tua missão é de paz 

 Ser poeta é difícil demais 

 [...] 

E se couber explicação real 

 É que o poeta é o coração geral 

 (Recado ao poeta, Paulo César Pinheiro e Eduardo Gudin, 1978). 

 

Lembramos que, no primeiro capítulo desse trabalho, tecemos uma discussão teórica 

para embasar a noção/conceito de ―compositores críticos‖ a partir da teoria marxista, em um 

esforço de compreender o trabalho desses(as) artistas por meio do nexo cultura, trabalho e 

educação. Algumas categorias foram escolhidas pela sua relevância para a construção do obje-

to, entre elas: intelectuais, cultura, hegemonia, concepção de mundo, agência humana e expe-

riência. Consideramos os(as) compositores(as) como intelectuais/filósofos(as) e seu trabalho 

como atividade intelectual/filosófica, que expressa uma determinada cultura de classe dos(as) 

subalternizados(as), contribuindo para a construção do processo de hegemonia e contra-

hegemonia. Essas composições revelam concepções de mundo que se opõem às concepções 

hegemônicas e também revelam a agência humana de mulheres e homens a partir de suas ex-

periências de classe, que é uma das bases de seu conhecimento e da criação de composições. 

No segundo capítulo, discutimos sobre a importância da música popular para a com-

preensão da história e da sociedade brasileira e analisamos a música popular como resistência 

cultural. No terceiro, apresentamos o ofício de compositor, refletindo sobre seu processo de 

fixação e profissionalização e algumas de suas características; explicitamos a tradição intelec-

tual crítica de diversos(as) compositores(as) e identificamos ―compositores críticos‖ de dife-

rentes períodos históricos e gêneros musicais. Indicamos algumas composições de cada um(a) 

deles(as), porém sem analisá-las, devido a limitações de espaço. Esses(as) compositores(as) 

identificados(as) foram uma parte das evidências a serem interrogadas para a construção da 

noção/conceito de ―compositores críticos‖. 

A amplitude das evidências apresentadas, porém, não é uma comprovação automática 

da noção/conceito, posto que não pudemos nos debruçar ainda sobre a obra de, pelo menos, 

um desses artistas, a fim de analisar a criticidade de seu discurso. Nesse último capítulo, ana-

lisaremos a obra e os discursos do Trio Calafrio, nossos ―compositores críticos‖ escolhidos 

para a nossa empiria. A explicitação de seu discurso crítico será o nosso próximo esforço na 

direção da construção da noção/conceito de ―compositores críticos‖.  
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Começaremos apresentando alguns dados biográficos e artísticos sobre os artistas que 

formaram o Trio Calafrio, a partir das seguintes fontes, que foram mencionadas na introdução 

e são a nossa base empírica desse capítulo: documentários: a) ―Histórias: Fios desencapados‖, 

produzido pela TV Maxambomba a partir do projeto ―Puxando conversa‖, sob coordenação, 

roteiro e direção do professor Valter Filé, e b) ―Barbeirinho, entre Zecas, Bezerras e Cia‖; 

entrevistas: a) entrevista do Trio Calafrio concedida a Diogo Nogueira no Programa ―Samba 

na Gamboa‖, b) entrevista da Família Diniz concedida a Diogo Nogueira no programa ―Sam-

ba na Gamboa‖, c) entrevista de Marquinhos Diniz concedida a Soraia Alves no programa 

―Herdeira da Madrugada‖, d) realização de duas entrevistas com Marquinhos Diniz; análise 

das músicas ―Apertar o cinto‖, ―Caviar‖, ―Cobra mandada‖, ―Comunidade carente‖, ―Jeton‖, 

―Medo de virar galeto‖, ―Na hora que a barriga ronca‖, ―Parabólica‖ e ―Suburbano feliz‖. 

 

4.1: OS COMPOSITORES DO TRIO CALAFRIO E A FORMAÇÃO DO GRUPO 

 O Trio Calafrio foi formado pelos compositores Carlos Roberto Ferreira César, mais 

conhecido como Barbeirinho do Jacarezinho (1950-2017), Luiz Grande (1946-2017) e Marcos 

Antônio Diniz, conhecido como Marquinhos Diniz (1965), entre o final da década de 1990 e o 

início da década de 2000
13

. 

Barbeirinho do Jacarezinho ganhou o apelido por conta da profissão de seu pai, que 

era barbeiro - Sr. Adão barbeiro. É necessário destacar que, assim como Barbeirinho, Luiz 

Grande e Marquinhos Diniz também tiveram que exercer outras atividades, pelo menos duran-

te a maior parte de suas vidas. Barbeirinho afirma que já trabalhou como vendedor de doces, 

servente de pedreiro e realizou biscates em serralheria. Declara, também, só ter cursado até o 

segundo ano da escola primária, por conta de suas difíceis condições de vida. Sua primeira 

música, gravada por Bezerra da Silva e intitulada ―Apertar o cinto‖, faz referência a uma fala 

do presidente João Figueiredo, que mandou o povo apertar o cinto em um momento de crise 

econômica no final da ditadura. 

Luiz Grande relata que começou a compor com 18-19 anos, em um bloco do bairro da 

Saúde. João Nogueira foi um dos artistas que mais gravou seus sambas. ―Maria Rita‖ é um 

dos maiores sucessos gravados. Luiz Grande trabalhou por muitos anos como taxista, e, para 

                                                 
13

 O professor Luiz Ricardo Leitão chama atenção para o fato de que o Trio Calafrio foi formado ―na virada do 

século XX para o XXI (era neoliberal pós-moderna). Nesse momento, o samba já se encontra em outro estágio 

histórico e socioespacial do país, com papel efetivamente secundário no mercado‖.  Sendo assim, Leitão indaga 

se ―não caberia uma caracterização mais analítica desse momento dentro do texto?‖. Concordamos com esse 

questionamento, muito embora não tenhamos conseguido realizar essa caracterização analítica nos limites dessa 

pesquisa, considerando que essa é uma questão importante para ser desenvolvida em investigações posteriores. 
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conciliar esse ofício com o de compositor, relembra que estacionava o táxi e parava de traba-

lhar para compor em algumas situações. Chegou a encerrar o trabalho para não perder a ideia 

de algumas composições, pois não dispunha de gravador. No documentário ―Fios desencapa-

dos‖, produzido por Valter Filé e pela TV Maxambomba, é possível perceber que Luiz Grande 

está com poucos dentes na boca, demonstrando uma situação de precariedade naquela fase da 

sua vida, apesar de suas duas ocupações profissionais: taxista e compositor.  

Marcos Diniz nasceu no morro da Mangueira e foi para Madureira bem cedo, por volta 

dos cinco anos de idade, indo morar na comunidade da Congonha. É filho do grande sambista 

da Portela, Monarco, um dos maiores nomes da velha guarda da escola e um dos principais 

compositores portelenses e também irmão de Mauro Diniz, um dos grandes cavaquinistas da 

história do samba e também compositor. Com 13 anos de idade, Marquinhos ganhou um con-

curso com uma composição e pensou que poderia seguir a carreira de compositor. Começou a 

trabalhar com 12 anos, em uma oficina de carros; aprendeu a pintar carros e já pintava sozi-

nho com 14, 15 anos. Serviu o exército por 1 ano, 1 mês e 27 dias. Tocava em rodas de sam-

ba, festas, batizados e recebia algumas remunerações por volta dos 15, 16 anos. Foi operador 

de rádio e trabalhou na Rádio Mauá do Rio de Janeiro. Declara que exerceu várias outras pro-

fissões. 

Marquinhos Diniz conheceu Barbeirinho aos 13 anos de idade, no morro do Jacarezi-

nho, quando Monarco foi morar nessa comunidade. Conheceu Luiz Grande por meio dos dis-

cos que comprava no Mercadão de Madureira. Começou a se identificar com as composições 

e melodias de Luiz Grande. Marquinhos Diniz e Luiz Grande estabeleceram uma amizade 

após se conhecerem na Rua 13 de maio, centro do Rio de Janeiro, em um lugar conhecido 

como ponto dos compositores. A parceria do Trio rendeu mais de 150 músicas gravadas. An-

tes da formação do Trio, Barbeirinho e Marquinhos se tornaram parceiros em uma composi-

ção gravada por Bezerra da Silva em 1998: ―Cobra mandada‖, parceria dos dois compositores 

com Nilson Reza Forte. A primeira música composta pelo Trio Calafrio foi ―Mal da telha‖, 

um samba em que zombam de um homem afeminado. ―No ano 2000 o cantor Ernesto Pires 

gravou ―Sindicato do samba‖, composição do trio, que viria a ser formado no ano seguinte‖ 

(verbete sobre o Trio Calafrio no Dicionário Cravo Albin: https://dicionariompb.com.br/trio-

calafrio/dados-artisticos).  

 O cantor e compositor Zeca Pagodinho foi um dos artistas que mais gravou músicas 

do trio, além de ter escolhido o nome do grupo, que originalmente se chamava ―Partido em 

3‖. No começo, eles não gostaram: ―até fiquei meio chateado com o Zeca‖, relata Marquinhos 

https://dicionariompb.com.br/trio-calafrio/dados-artisticos
https://dicionariompb.com.br/trio-calafrio/dados-artisticos
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Diniz em entrevista no programa ―Herdeira da madrugada‖. A música, a melodia deles provo-

ca um calafrio, segundo Zeca, por possuir linhas melódicas diferenciadas mesmo no partido 

Alto. ―Em 2002 o trio lançou o CD "Trio Calafrio‖, com arranjos de Cláudio Jorge, Wander-

son, Leandro Braga e Itamar Assiére. Do disco, destacou-se a faixa "Dona Esponja", de auto-

ria dos três compositores‖ (verbete sobre o Trio Calafrio no Dicionário Cravo Albin: 

https://dicionariompb.com.br/trio-calafrio/dados-artisticos).  

 Sobre a formação do trio, na entrevista que nos concedeu Marquinhos Diniz registra: 

Eu comecei a fazer umas músicas com o Barbeirinho [...]. Bastante [...]. E 

muitas músicas com o Luiz Grande. Mas sempre separado. Fazia música 

com o Luiz Grande, com o Barbeirinho e com outros. E aí um dia eu falei: 

―Pô, compadre, eu tenho um outro parceiro aí, inclusive ele gravou contigo 

lá no disco do Bezerra‖. Eles gravaram no mesmo disco, em 1981. [...]. En-

tão, acabei juntando os dois [...]. E a gente começou a trabalhar junto, junta-

mos duas ferramentas, com a minha ferramenta. E ficaram três ferramentas 

[...] pra raciocinar [...]. O que um ia falando, ia assim, de encontro ao do ou-

tro com muita praticidade. 

 Como afirmamos anteriormente, Marquinhos Diniz é o único integrante do trio ainda 

vivo. E, como podemos notar em seu depoimento, foi o articulador do Trio Calafrio, o respon-

sável por unir Barbeirinho do Jacarezinho e Luiz Grande. Sobre a relação de Zeca Pagodinho 

com a fundação do trio e a escolha do nome, vamos continuar acompanhando seu relato na 

entrevista concedida: 

[...] a gente tava tocando no Zeca Pagodinho, e eu fui e falei com o Zeca 

primeiro: ―Pô, Zeca, a gente vai aumentar esse negócio aí, vamos colocar 

mais um parceiro, pra fechar com a gente aqui.‖. Aí o Zeca ainda comentou: 

―Marquinho, toma cuidado aí, cara. Vocês tão bem, vocês dois. Vê lá, hein. 

Pô, quem é o cara que vocês vão trazer pra formar com vocês?‖. Aí a gente 

falou: ―Luiz Grande.‖. Pô, quando falamos: ―Luiz Grande‖, ele ficou louco! 

―Pô, Luiz Grande.‖. Ele já tinha gravado Luiz Grande. Uma música tinha sa-

ído no disco do Zeca, Minha Alegria. [...]. Depois a música entrou no disco 

do Fundo de Quintal. [...]. Aí ele pediu pra levar o Luiz Grande lá, a gente 

levou, eu e o Barbeiro e tudo. Ele botou o nome: ―vocês, a partir de hoje, é o 

Trio Calafrio.‖. Ele que batizou. Trio Calafrio. Luiz Grande ficou chateado, 

achou que ele tava se mangando da gente, né? Eu também fiquei triste... ―Pô, 

Trio Calafrio, que que há? Pô, Zeca, muda isso aí.‖. ―Não, é Calafrio mesmo. 

Você me chamou de choque, pô. Por que não posso chamar vocês de calafri-

o?‖. A gente falava: ―ô, Zeca, você é choque.‖. Entendeu? Aí... ―Se eu sou 

choque, vocês são o calafrio.‖. E ficou, esse calafrio aí. 

 Como atesta Marquinhos Diniz, além de ser um dos principais incentivadores do trio, 

Zeca Pagodinho foi o artista que mais gravou suas músicas. Porém, o primeiro artista de mais 

expressão, com um maior espaço na mídia, a gravar o Trio Calafrio, foi o cantor e compositor 

Bezerra da Silva, com a música ―Medo de virar galeto‖ (2000).  

https://dicionariompb.com.br/trio-calafrio/dados-artisticos
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Zeca Pagodinho gravou por volta de 15 ou 16 músicas do Trio Calafrio. Quando per-

guntei os motivos do sucesso da parceria entre Zeca e o trio, Marquinhos Diniz respondeu da 

seguinte maneira: 

Porque o Zeca, [...] ele fala a mesma linguagem, né? O Zeca foi criado na 

rua, né? Assim, nos bares, nas rodas de samba. Vendia torresmo, cortava com 

o dente assim, o pedaço de torresmo. [...] vivência, aproximou mais a gente. 

[...] as coisas que a gente compunha, vai muito de endereço a ele, assim, sem 

forçação, sem nada. [...] Eu conheci ele lá no morro da Congonha, onde eu 

fui criado. [...]. Por volta dos meus 14 anos, 15 anos, ele apareceu lá no mor-

ro. Não era famoso, nem nada, ele, né? Tinha uma macumba lá, da dona Co-

ra [...]. E ele ia muito nessa macumba [...]. Ele gostava, né? E depois que a-

cabava a macumba, eles iam pra [...] tendinha da dona Baiana. [...] e ficava 

lá, aparecia um cavaquinho na madruga e tudo e eu escutava dos fundos da 

minha casa, quando eles começavam a pagodear. [...] Ali eu conheci o Zeca 

Pagodinho. Dali pra cá, a gente nunca mais se separou.  
 A partir desse depoimento, podemos constatar que a afinidade entre os quatro (Zeca e 

o trio) se dá em função de pertencerem à mesma classe social e compartilharem experiências 

de classe e também experiências culturais. Zeca freqüentou o mesmo morro que Marquinhos 

Diniz morou (a comunidade da Congonha), participava da ―macumba‖ e do samba, estava 

inserido nessas tradições culturais da classe trabalhadora. Portanto, eles compartilham a mes-

ma ―linguagem‖, como aponta Marquinhos Diniz. Apesar de também ser compositor, Zeca 

Pagodinho se destaca mais como intérprete. Em seus discos, gravou inúmeras composições 

críticas de diversos compositores que retratam as dificuldades da classe trabalhadora brasilei-

ra. Entre esses compositores, encontra-se o Trio Calafrio. Diversas de suas composições críti-

cas tornaram-se famosas na voz de Zeca. 

 Em algumas ocasiões, como, por exemplo, no documentário ―Fios desencapados‖, o 

trio queixou-se da falta de espaço na mídia e da desvalorização dos compositores. A fama e o 

prestígio de Zeca Pagodinho contribuíram para a valorização do trio, assim como a fama e o 

prestígio de outros compositores, conforme explica Marquinhos Diniz na entrevista que nos 

concedeu:  

Ele abriu espaço através dos discos, né? [...] ele começou a fazer o Quintal 

do Zeca Pagodinho. Fez em CD, o primeiro, né? Depois ele fez em DVD. 

Fez o Jaqueirão do Zeca.  Ele começou a mostrar a fisionomia dos composi-

tores, na mídia. ―Oh, a música é desse cara aí.‖. ―Aquela música assim, as-

sim, assim, é desses caras aí.‖. Sei lá. ―A Dona Esponja é desse cara aí.‖. 

Sempre chegava na televisão, no Faustão, e ele dizia: ―Não, essa música não 

é minha não. Essa música é do Zé Roberto.‖. ―Essa música aqui é do fulano 

de tal.‖. ―Essa música é do Toninho Gerais.‖. ―Essa música é do Marquinho 

Diniz, Barbeirinho, Luiz Grande.‖. Ele sempre falou esse tipo de coisa. E ele 

resolveu fazer um disco, né, alguns discos, mostrando a fisionomia da rapa-

ziada. E isso aí melhorou a nossa carteira de show, entendeu? Que as pessoas 

já conhecem a gente por causa dessa repercussão dos quintais do Zeca Pago-
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dinho. Quando a gente chega na cidade, já tem aquela fila de pessoas que-

rendo tirar foto e o cachê aumentou, graças a Deus. A gente agradece a São 

Zeca Pagodinho. 
 A partir desse trecho, podemos constatar uma triste realidade: existe uma invisibiliza-

ção dos compositores em detrimento dos intérpretes. A maioria das pessoas associa as músicas 

mais aos intérpretes do que aos compositores, desconhecendo seus verdadeiros autores. Por 

esse motivo, o trabalho de Zeca, de reconhecimento e valorização dos compositores, é de ex-

trema relevância, inclusive para as melhorias das condições de trabalho e materiais desses 

trabalhadores da cultura. 

 Sobre o funcionamento da parceria em trio, recolhemos algumas declarações interes-

santes que podem ajudar a elucidar melhor essa questão. Em entrevista no programa ―Samba 

na Gamboa‖, o trio afirmou que ―às vezes ficam 4, 5 meses sem fazer músicas; em outras fa-

ziam 4, 5 no mesmo dia‖. Essa fala pode nos levar a crer que dependiam unicamente da inspi-

ração para compor; porém, na entrevista que nos concedeu, Marquinhos Diniz argumenta que 

existe um certo ―raciocínio‖ para compor: 

A gente já tinha o raciocínio, né? Às vezes a gente vai pra um cantinho e se 

separa dos dois e vai pra um canto e começa a balbuciar e quando volta, já 

volta cantando uma segunda. [...] Graças a Deus, não tem, assim, essa fron-

teira tão distante assim não. Luiz também respondia muito rápido. O Barbei-

rinho também... Às vezes o cara falava quatro linhas, o outro falava mais 

quatro e aí... três, né, cara? Três compondo. Acho que funcionava assim, 

mais rápido. Às vezes, um sozinho, colocava uma segunda inteira sozinho. 

Os outros dois faziam uma primeira. Às vezes um fazia uma primeira sozi-

nho, os outros dois faziam uma segunda. Entendeu? Às vezes a gente não fa-

zia nada, guardava tudo e ia beber. Guardava pro dia seguinte. Funcionava 

naturalmente, sem forçação de barra. 
 Essa passagem é interessante, pois destaca o desenvolvimento de certo ―raciocínio‖, 

de certa ―mentalidade‖ dos compositores, que vão aprendendo seu ofício por meio da experi-

ência. Essa é uma evidência de que o ato de compor é um trabalho, que exige esforço e elabo-

ração intelectual, não dependendo unicamente de ―inspiração‖ ou ―dom‖. Obviamente, não 

negamos essas dimensões subjetivas, apenas reforçamos a composição como um trabalho de 

natureza intelectual. Quando perguntamos sobre a inspiração para compor, Marquinhos Diniz 

responde que ―nasce em qualquer lugar. Nasce na cadeia, nasce no campo de futebol, nasce no 

supermercado. Entendeu? Em qualquer lugar‖.  

 Sobre a compreensão do trabalho musical (e, nesse caso, também podemos incluir o 

trabalho dos compositores) não apenas como dom, mas como esforço laborativo, Luciana 

Requião (2010, p. 154) afirma que: 

O que percebo é a noção de dom e talento como características que ocultam 

o processo de trabalho realizado pelos músicos desde seu aprendizado musi-



141 
cal até o momento em que seu trabalho é consumido pelo público. Nesse 

sentido, o momento da apresentação musical, por exemplo, tende a ser visto 

não como o resultado de um processo de trabalho, mas como o trabalho em 

si, como se para a sua execução não fosse necessário nenhum esforço laboral 

anterior. 

 Assim, podemos entender a parceria do trio como a atuação de três intelectuais que 

aprenderam a trabalhar em conjunto. Esse trabalho e as composições críticas que dele resulta-

ram foram embasados pelas percepções críticas que cada um deles possui acerca da realidade. 

Suas composições críticas feitas em parcerias revelam concepções de mundo semelhantes 

entre eles e opostas à hegemonia vigente e às relações sociais capitalistas. 

 Após a apresentação desses dados artísticos e biográficos que permitiram conhecer 

melhor esses compositores, vamos nos concentrar na formação deles como trabalhadores da 

música, explorando algumas questões que envolvem trabalho-educação. 

 

4.2: TRABALHO, EDUCAÇÃO E ESCOLA: “FAZER-SE” TRABALHADOR DA MÚ-

SICA 

 No item anterior, nos referimos a algumas atividades profissionais que os composito-

res do trio exerceram. Nesse item, vamos abordar um pouco da formação educacional e esco-

lar e a formação como trabalhadores da música, ou, como propõe Thompson (1987) ao anali-

sar o ―auto-fazer-se‖ da classe operária inglesa, como se fizeram trabalhadores da música.  

 Uma breve reflexão de Marise Ramos (2018, p. 155) é pertinente para uma melhor 

compreensão das relações entre trabalho-educação a partir do exercício profissional; a autora 

pensa ser necessário que, como pesquisadores, recortemos os sujeitos da pesquisa: ―o sujeito 

‗classe trabalhadora‘‖. Além de ―compreender as fontes e os tipos de conhecimentos que os 

trabalhadores usam no processo de trabalho‖, é necessário captar as ―mediações específicas da 

relação entre trabalho e educação no exercício profissional‖ (idem). Também é importante 

investigar ―em que medida, ao se constituírem como grupos profissionais pelo compartilha-

mento de saberes, isto potencializa também sua organização como sujeitos de classe‖ (idem). 

Nesse item, tentaremos ―compreender as fontes e os tipos de conhecimentos que os trabalha-

dores‖ do Trio Calafrio empregavam em seu processo de trabalho, isto é, na composição.  

 É necessário iniciar destacando que dispomos de poucos dados sobre a formação esco-

lar de Barbeirinho do Jacarezinho e Luiz Grande. Por esse motivo, nos concentramos em 

Marquinhos Diniz para abordar essa questão, a partir de algumas de suas falas em depoimen-

tos e entrevistas, principalmente nas entrevistas que realizamos com ele.  
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 Como vimos no item anterior, Barbeirinho só cursou até o segundo ano da escola pri-

mária. Marquinhos Diniz teve seu processo de escolarização interrompido devido ao fato de 

ter começado a trabalhar cedo, por volta de 12 anos, e, também, por ter ser tornado pai muito 

cedo, com 16 anos (tem 14 filhos). Todavia, conseguiu retomar os estudos, concluindo o ensi-

no médio em 2017 e, logo em seguida, foi aprovado no ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio, uma das formas de acesso ao ensino superior público e privado). Atualmente, está 

cursando direito em uma Universidade privada. 

 Sobre a formação musical de Barbeirinho do Jacarezinho, em entrevista do Trio Cala-

frio no programa ―Samba na Gamboa‖, o mesmo afirma que aprendeu a tocar violão com um 

amigo, e, depois, cavaco, começando a compor logo em seguida. Podemos presumir que 

grande parte de sua formação musical foi informal, e, pela impossibilidade de freqüentar cur-

sos e escolas de música, é possível que soubesse poucos elementos de teoria musical, configu-

rando-se mais como um músico ―prático‖. Não conseguimos informações sobre a formação 

musical de Luiz Grande, que parece ser o único do trio que não tocava nenhum instrumento, 

muito embora fosse um excelente criador de melodias. 

 Sobre a formação escolar e musical de Marquinhos Diniz, um primeiro fato relevante 

relatado por ele é que, por volta de seis anos de idade, ganhou um cavaquinho de brinquedo 

de presente de seu avô materno. Podemos considerar que esse foi um dos primeiros incentivos 

que recebeu para a música. Sobre sua vida escolar, declara que estudou na escola ―Astolfo 

Rezende‖, localizada no bairro de Madureira, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Outro 

fato interessante acerca da vida escolar de Marquinhos é que alguns alunos de sua turma pedi-

am para ele cantar sambas da Portela na hora do recreio e, em troca, ofereciam um pedaço ou 

metade do seu lanche: ―Ah, se você cantar algum samba da Portela, assim, assim, assim, eu te 

dou a metade da minha merenda. Entendeu? Eu divido meu biscoito com você e tal‖ (entre-

vista concedida ao autor). Essas experiências escolares certamente também contribuíram para 

aproximá-lo da música: 

Então, eu comecei lá no morro da Congonha, comecei na escola mesmo, no 

primário, a desenvolver esse lance de cantar, porque as pessoas sabiam, né, 

da minha ligação com o samba, através do papai, que era da Velha Guarda da 

Portela. Eles me pediam. Eles me viam cantando, né, e tudo. 

[...] 

Eles pediam pra cantar isso. E eu enchia a boca pra cantar. Né? Ficava muito 

feliz. (Entrevista concedida ao autor). 
  Podemos afirmar que essa fase inicial de sua vida escolar exerceu forte influência na 

sua formação musical inicial. A outra influência, certamente a principal, foi a do ambiente 
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familiar. Em outra passagem de seu depoimento, Marquinhos novamente destaca a importân-

cia de seu avô materno para a sua escolha pela música: 

Pra você ver, o meu avô, eu com cinco, seis anos de idade, o meu avô, o pai 

da minha mãe, ele gritava no quintal: ―Meu compositor.‖. Quer dizer, ele já 

tinha uma visão. Porque eu ficava fazendo combinações com as palavras, 

né? Ele já tinha, assim, uma visão. Ele já olhava, assim, pelo meu jeito de fi-

car fazendo rima com as coisas, entendeu? Ele já profetizou aí. Fico muito 

feliz de ele ter sido o meu grande incentivador. (Entrevista concedida ao 

autor). 

 Seu pai, Monarco, também exerceu forte influência, como veremos adiante. Sobre o 

papel de sua família em sua formação musical, Marquinhos destaca a importância de seu avô 

paterno: 

A minha influência veio do, geneticamente, veio do meu avô por parte de 

pai. José Felipe Diniz, que era o pai do papai. Ele era um poeta mesmo. De 

escrever versos, né? E de extrema esquerda. O vovô fazia muitos versos lin-

dos. [...] O papai herdou isso do vovô. E eu e Mauro, a gente acabou herdan-

do isso do papai. A parte de compor, entendeu? Que os versos do papai são 

muito ricos, né? As rimas dele são muito ricas. (Entrevista concedida ao 

autor). 

Além da influência dos dois avôs, paterno e materno, e do pai, que veremos adiante, 

Marquinhos ressalta também a figura de sua mãe como cantora de seresta: 

A mamãe também cantava uma seresta, né? A minha mãe. Ela gostava muito 

de cantar uma seresta e tal. Eu ficava vendo, assim, as tonalidades, assim, a 

altura, o vocal, até onde a região que ela alcançava. Ficava admirado com 

aquilo. É... eu gosto de cantar mais no grave, né? Eu gosto de cantar mais no 

grave, eu não exploro muito o agudo. (Entrevista concedida ao autor). 

 Desde cedo, portanto, o ambiente familiar o influenciou a seguir o caminho de cantor 

e compositor. Marquinhos relata que, por volta dos nove anos, comprava alguns discos para 

escutar, e foi por meio desses discos que viria a conhecer Luiz Grande. O artista afirma que 

estudou cavaco com seu irmão, Mauro Diniz, e também declara ter estudado com o composi-

tor e bandolinista Luperce Miranda (1904-1977). Posteriormente, fez um curso de harmonia 

no CIGAM (Centro Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical), uma importante instituição de 

ensino de música, localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro. Segundo seu depoimento, 

esse curso contribuiu para melhorar suas composições, pois possibilitou ―dar uma melhorada 

no meu vocabulário, harmônico, na melodia de botar umas nuances melódicas, só através do 

estudo, né? De colocar uma azeitonazinha na empada‖. Declara também que seus primeiros 

estudos na música foram na área de canto, pois ―desafinava um pouco‖ (entrevista concedida 

ao autor). 
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Dos três integrantes do trio, Marquinhos Diniz era o que possuía uma formação musi-

cal mais formal e elaborada, como podemos constatar por meio desse trecho em que fala so-

bre a capacidade de criar melodias complexas:  

Às vezes, nasce também sem estudo nenhum. Entendeu? Tem alguns compo-

sitores também, no caso do Luiz Grande e do Barbeirinho, que também fa-

zem tipos de melodias assim, sem estudo nenhum. Eles têm várias. Tendo 

um estudo, é sempre notório, né? (entrevista concedida ao autor). 

 Portanto, apesar de reconhecer a importância do estudo para o domínio da música e 

para possibilitar a criação de melodias mais complexas, ele não coloca esse conhecimento 

formal como limitador, posto que reconhece que seus parceiros possuíam essa capacidade sem 

dominarem a teoria musical, que ele domina em certa medida. Então, podemos imaginar que 

Barbeirinho e Luiz Grande aprenderam a criar melodias elaboradas a partir de suas experiên-

cias de composições, inclusive com Marquinhos Diniz. 

 Perguntado sobre quais eram algumas de suas referências culturais, como autores e 

literatos, Marquinhos destacou o poeta Augusto dos Anjos e o compositor e cronista Aldir 

Blanc, especialmente suas crônicas. Ao relembrar de sua primeira tentativa de composição, 

sua primeira experiência como compositor, conforme solicitado por nós, contou a história: 

―com 12 anos, eu fiz samba pra um bloco chamado Zebra da Vila. E o bloco desfilou com o 

meu samba. O bloco desfilou com o meu samba lá no Vaz Lobo. Na praça de Vaz Lobo. En-

tão, isso foi muito legal. Foi a minha primeira música‖ (entrevista concedida ao autor). Desde 

muito cedo, Marquinhos começou a se aventurar no ofício de compositor. Teve sua primeira 

música gravada por volta de 1984/85, pelo cantor Royce do Cavaco, composição intitulada 

―Cachimbo do vovô‖.  

 Marquinhos revela um fato curioso sobre o seu processo de composição: a criação 

quase que exclusivamente oral, sem registro escrito: 

Eu vou te contar. A gente, eu, o papai e o Mauro, nós três somos assim. Não 

sei o que acontece. Nós não temos o hábito de escrever. Nós vamos fazendo 

a música mentalmente e a gente vai montando os pedaços mentalmente. Eu 

não tenho o hábito de passar pro papel, a letra. Entendeu? A gente não tem 

esse hábito. 

Nem com o trio calafrio, também a gente não tinha esse hábito de: ―Vamos 

escrever um samba.‖. Não, começava... fazia uma primeira, entendeu? E a 

gente ia cantando uns negócios, ninguém esquecia. (entrevista concedida 

ao autor). 

 Isso é um indicativo da produção musical a partir da cultura oral, como discutimos no 

segundo capítulo, e também da cultura oral como principal referência para a criação de com-

posições. Esse provavelmente foi um dos inúmeros aprendizados que transmitidos a ele por 

seu pai, Monarco. Ainda sobre os conselhos paternos acerca da arte de compor, Marquinhos 
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relata que foi orientado por Monarco a não compor com o cavaco na mão, para a melodia não 

ficar muito ―óbvia‖, dentro da harmonia funcional do samba.  

 Sobre os compositores da Portela que o incentivaram a seguir o ofício de compositor, 

Marquinhos declara: 

Eu tive algumas pessoas de lá da Velha Guarda da Portela, que me incentiva-

ram muito, né? Incentivaram muito. O falecido Argemiro... me incentivou 

muito. Teve também o Guaraci Sete Cordas, né? Que tocava. Gostava mui-

to... sempre que eu chegava: ―Marquinho, canta uns negócio daqueles vene-

noso aí.‖. Eu ficava muito feliz. Tinha o Jair do Cavaquinho, né? O Ari do 

Cavaco, que também gostava muito do meu material. E o papai também, né? 

A Tia Surica me gravou, inclusive, o nome do DVD dela é um samba que eu 

fiz: Poderio de Osvaldo Cruz (entrevista concedida ao autor). 

A Portela foi fundamental na formação musical de Marquinhos Diniz, pois participou 

da escola e teve a oportunidade de conhecer diversos compositores e músicos, como atesta o 

depoimento acima. Essa foi outra influência vinda de Monarco, que foi determinante para a 

opção de Marquinhos pela música e pela composição.  Suas primeiras lembranças na Portela são 

por volta dos 4, 5, 6 anos de idade. Participou da bateria e, com 17, 18 anos, entrou para a ala dos 

compositores da escola. 

 A partir dos breves dados apresentados, podemos inferir algumas constatações: 1°) o 

fato de todos os integrantes do trio serem obrigados a exercer outras atividades de trabalho 

junto com a de compositor, pelo menos durante boa parte de suas vidas, evidencia a desvalo-

rização profissional e financeira desse ofício, questão que abordamos no capítulo anterior a 

partir de Sodré (1998); 2°) podemos considerar que a maior parte da formação musical dos 

compositores do Trio Calafrio se deu a partir de suas experiências de vida, tendo em vista que 

apenas Marquinhos Diniz teve a oportunidade de aprendizado formal de música e de alguns 

de seus elementos teóricos, por meio de aulas e cursos especializados; 3°) pelo pouco acesso 

que tiveram à educação formal, a criticidade presente na obra desses compositores foi adqui-

rida também a partir de suas experiências de classe; 4°) no caso de Marquinhos Diniz, é ne-

cessário destacar a importância e influência do ambiente familiar na sua formação musical, 

especialmente de seu pai, Monarco, que é compositor, além da escola de samba Portela, por 

meio da qual entrou em contato com diversos músicos e compositores que incentivaram sua 

carreira.  

 Essas constatações são indícios de que os compositores do trio fizeram-se trabalhado-

res da música, assim como filósofos/intelectuais da classe trabalhadora, a partir de suas expe-

riências de classe. Suas composições críticas são interpretações da realidade engendradas por 

meio de suas percepções acerca das contradições sociais, das opressões e resistências cotidia-
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nas. O trabalho desses compositores expressa uma determinada cultura de classe, que se opõe 

à cultura dominante, e possui uma dimensão educativa, evidenciando-se assim o elo cultura, 

trabalho e educação.  

 Uma observação pertinente: Marquinhos Diniz está cursando graduação em direito, 

como afirmamos acima, e diz que pretende atuar na área de Direito Autoral, visando lutar ju-

ridicamente pela melhoria da arrecadação dos direitos dos compositores. Esse interesse e essa 

necessidade surgiram diretamente da sua experiência com a arrecadação de direitos autorais 

como compositor. Podemos encarar essa formação educacional e profissional a partir de uma 

concepção crítica e classista, adquirida durante o seu fazer-se como trabalhador da música. É 

possível que a percepção da exploração dos compositores e das contradições entre capital e 

trabalho tenha sido fundamental nesse processo? É uma pergunta interessante a ser desenvol-

vida a partir do que foi apresentado.  

 No próximo item, veremos algumas questões ligadas às condições de vida e de traba-

lho dos trabalhadores da música em específico e da classe trabalhadora em geral a partir de 

falas e letras de composições do Trio Calafrio.  

 

4.3: “TRABALHO E NÃO TENHO NADA/NÃO SAIO DO MISERÊ”: CRÔNICAS DO 

COTIDIANO: CONDIÇÕES DE VIDA E DE TRABALHO 

 Como vimos no segundo capítulo, o samba possui uma longa tradição de crônica soci-

al desde seus primórdios; praticamente todos(as) os(as) grandes compositores(as) do gênero 

foram cronistas da sociedade de sua época, seus costumes, suas contradições, etc. Os compo-

sitores do Trio Calafrio estão inseridos nessa tradição, pois muitas de suas letras são crônicas 

que revelam diversos aspectos do cotidiano da classe trabalhadora, especialmente as suas 

condições de vida e de trabalho e as dificuldades que enfrentam diariamente pela sua sobrevi-

vência e subsistência. 

 Neste item, analisaremos as condições de vida e de trabalho dos compositores do Trio 

Calafrio enquanto trabalhadores da música e de outras ocupações, por meio de suas composi-

ções e de seus discursos recolhidos em documentários e entrevistas. Essas fontes apresentadas 

também explicitam alguns aspectos das condições de vida da classe trabalhadora em geral, 

além de concepções de mundo produzidas a partir das percepções dos(as) subalternizados(as). 

 Antes de iniciarmos essa análise da obra e dos discursos do Trio Calafrio, gostaríamos 

de destacar algumas questões. Relembramos que essa pesquisa é embasada teoricamente no 

materialismo histórico dialético, fundado por Marx e Engels. Marx e Engels estão entre os 
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primeiros autores a realizar estudos sistemáticos sobre a classe operária, especialmente a in-

glesa, que é, historicamente, a primeira classe operária a se formar no mundo, em decorrência 

do pioneirismo inglês na Revolução Industrial, iniciada em fins do século XVIII. Marx e En-

gels empreenderam um esforço intelectual para compreender a formação do sistema capitalis-

ta fabril e da classe operária da Inglaterra, analisando as condições de vida e de trabalho 

dos(as) trabalhadores(as) ingleses, as contradições entre capital e trabalho, a exploração da 

força de trabalho por meio da mais valia, entre outros aspectos.  

 Entre a imensa literatura produzida pelos pensadores alemães, individualmente e em 

parceria, destacamos uma obra de Engels de 1845, intitulada ―A situação da classe trabalhado-

ra na Inglaterra‖ (2010). Nela, Engels expõe uma das faces mais cruéis do sistema capitalista, 

ao explicitar as péssimas condições de vida e de trabalho da classe operária inglesa dessa épo-

ca, a partir de minuciosas observações realizadas por ele na Inglaterra. Além disso, Engels 

esteve embasado em fontes oficiais, especialmente em relatórios de autoridades de saúde e 

governamentais. Segundo o autor, ―a situação da classe operária é [...] a expressão máxima e a 

mais visível manifestação de nossa miséria social‖ (ENGELS, 2010, p. 41). 

 Engels argumenta que a superexploração e a miséria da classe trabalhadora foram ca-

racterísticas marcantes do desenvolvimento do sistema de fábricas na Inglaterra e, posterior-

mente, em outros países. A mecanização da produção, ou seja, a substituição do trabalho hu-

mano pelo trabalho das máquinas resultou na perda de milhares de postos de trabalhos e na 

extinção de profissões, processo que ocorre atualmente. Engels (2010, p. 70) também denun-

cia a segregação geográfica ocorrida a partir desse processo: 

Todas as grandes cidades têm um ou vários ―bairros de má fama‖ onde se 

concentra a classe operária. [...] Habitualmente, as ruas não são planas nem 

calçadas, são sujas, tomadas por detritos vegetais e animais, sem esgotos ou 

canais de escoamento, cheias de charcos estagnados e fétidos. A ventilação 

na área é precária, dada a estrutura irregular do bairro e, como nesses espa-

ços restritos vivem muitas pessoas, é fácil imaginar a qualidade do ar que se 

respira nessas zonas operárias [...]. 

 Nessa passagem, o pensador alemão apresenta a precariedade dos bairros que servem 

de residência para a classe trabalhadora: ruas sem calçamento, sujas, sem sistema de esgoto, 

sem ventilação. Esse é apenas o primeiro aspecto destacado das condições de vida dos(as) 

operários(as) ingleses(as). Engels afirma que é possível encontrar essas características nos 

bairros operários de diversas cidades: Londres, Dublin, Edimburgo, Glasgow, Liverpool, 

Manchester, entre outras. 

 Além dos bairros e das ruas em condições precárias, Engels (2010, p. 115) também 

explicita a miséria das moradias, da alimentação e do vestuário desses(as) trabalhadores(as): 
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As grandes cidades são habitadas principalmente por operários [...]; esses 

operários nada possuem e vivem de seu salário, que, na maioria dos casos, 

garante apenas a sobrevivência cotidiana. [...] Qualquer operário, mesmo o 

melhor, está constantemente exposto ao perigo do desemprego, que equivale 

a morrer de fome e são muitos os que sucumbem. Por regra geral, as casas 

dos operários estão mal localizadas, são mal construídas, malconservadas, 

mal arejadas, úmidas e insalubres; seus habitantes são confinados num espa-

ço mínimo e, na maior parte dos casos, num único cômodo vive uma família 

inteira; o interior das casas é miserável: chega-se mesmo à ausência total dos 

móveis mais indispensáveis.   

 Esse panorama traçado pelo autor revela as condições de vida nas quais foi se forman-

do a classe operária inglesa: salários que garantiam apenas a sobrevivência diária; risco cons-

tante de desemprego, que, em última instância, poderia acarretar em morte por fome; casas em 

péssimas condições de habitação, com famílias amontoadas em um único cômodo e sem ne-

nhum móvel. Prossegue Engels (2010, p. 115-116):  

O vestuário dos operários também é, por regra geral, muitíssimo pobre e, pa-

ra uma grande maioria, as peças estão esfarrapadas. A comida é frequente-

mente ruim, muitas vezes imprópria, em muitos casos – pelo menos em cer-

tos períodos – insuficiente e, no limite, há mortes por fome. A classe operária 

das grandes cidades oferece-nos, assim, uma escala de diferentes condições 

de vida: no melhor dos casos uma existência momentaneamente suportável – 

para um trabalho duro, um salário razoável, uma habitação decente e uma a-

limentação passável [...]; no pior dos casos, a miséria extrema – que pode ir 

da falta de teto à morte pela fome; mas a média está muito mais próxima do 

pior do que do melhor dos casos. 
  Essa situação é descrita por Engels, pela imprensa e pelo movimento operário como 

assassinato social, em que a classe trabalhadora é constante e conscientemente assassinada 

pela burguesia a partir da imposição de péssimas condições de vida, de trabalho, de moradia, 

de alimentação, de saúde, de higiene, etc. 

 Passados 176 anos desde quando Engels escreveu essa obra (1845-2021), podemos 

afirmar que muitos(as) trabalhadores(as) pelo mundo ainda vivem em situação análoga, inclu-

sive em nosso país. Essa situação de miséria e penúria da classe trabalhadora é estrutural do 

sistema capitalista na longa duração, estando presente na época da revolução industrial inglesa 

(final do século XVIII e ao longo do século XIX), durante a infância e a vida dos composito-

res do Trio Calafrio (a partir da segunda metade do século XX) e nos dias atuais (primeiras 

décadas do século XXI).  

 Para destacar as semelhanças entre a situação dos compositores do Trio Calafrio e da 

classe trabalhadora de outras épocas e lugares, devemos relembrar que Barbeirinho viveu a 

sua vida na comunidade do Jacarezinho, localizada na zona Norte da cidade do Rio de Janeiro 

(e de frente para outra grande comunidade, a de Manguinhos). Lembramos, também, que 

Marcos Diniz foi criado durante uma parte da sua infância e adolescência na comunidade da 
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Congonha, localizada também na Zona Norte, entre os bairros de Turiaçu e Madureira. Assim 

como centenas de comunidades espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro, o Jacarezinho e a 

Congonha são lugares carentes de serviços públicos, habitados, em sua maior parte, por pes-

soas pobres, negras, trabalhadores(as) das profissões mais desvalorizadas e mal remuneradas 

da sociedade (apesar da importância delas), com poucas oportunidades de trabalho e estudo. 

Grande parte dessas pessoas não possui emprego formal, sobrevivendo de ―biscates‖, e algu-

mas pessoas trabalham no tráfico de drogas local. 

 É possível estabelecer algumas semelhanças entre as condições de vida, de trabalho, 

de habitação e de saúde dos trabalhadores ingleses do século XIX e as condições dos morado-

res dessas comunidades ao longo do século XX e também no século XXI. Em todas essas é-

pocas, encontramos seres humanos submetidos a péssimas e degradantes condições de vida. A 

exemplo da classe operária inglesa retratada por Engels, a parcela da classe trabalhadora bra-

sileira mais precarizada também está constantemente submetida a ameaças de desemprego e 

de morte por inanição; também habita moradias inadequadas, muitas vezes construídas por 

eles(as) próprios(as), com materiais improvisados, à beira de rios, valões, sem tratamento de 

esgoto adequado, com famílias inteiras vivendo em apenas um ou poucos cômodos, com pou-

cos ou nenhum móveis e utensílios em casa, com roupas esfarrapadas, etc.  

 Portanto, para entender as condições de vida e de trabalho dos compositores do Trio 

Calafrio, é necessário iniciar destacando essa característica na longa duração do sistema capi-

talista: ao longo do tempo (séculos XIX, XX e XXI), os operários são submetidos a péssimas 

condições de vida e de trabalho, exercendo ocupações perigosas e degradantes, habitando 

moradias insalubres em bairros sem higiene e sem condições sanitárias adequadas, recebendo 

baixos salários pelo seu trabalho. Com isso, os(as) operários(as) encontram impedimentos no 

acesso a alimentação e vestuários adequados, acarretando em inúmeras doenças, potencial-

mente fatais.  

 Os compositores do Trio Calafrio cresceram e foram criados enfrentando essa situação 

de precariedade e miséria, comum aos trabalhadores de diversas épocas e países. Antes de 

entrarmos nas condições de vida e de trabalho do trio, iremos apresentar essas questões a par-

tir da vida de Monarco, pai de Marquinhos Diniz. No programa ―Samba na Gamboa‖ com a 

família Diniz, Marquinhos afirma que seu pai não queria que os filhos seguissem a carreira 

musical por conta das dificuldades: 

Papai vem bem das antigas e sempre tendenciou um outro caminho pra gen-

te. Papai queria que a gente tivesse uma outra profissão. Por causa das coisas 

que acontecia, ele via que era muito difícil de gravar, não se tinha dinheiro 
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de nada, de edição. Pelo fato de ele ser muito zeloso com a gente, falava ―eu 

não quero vocês metido nisso‖. Ele não queria isso pra gente, por causa do 

sofrimento, mas viu que não adiantava e se juntou com a gente. 
 Por meio dessa fala de Marquinhos, podemos perceber a precariedade da profissão de 

músico, pois constatamos que Monarco não era bem remunerado por seu trabalho de compo-

sitor. O grupo musical com o qual se apresentava, a Velha Guarda da Portela, não fazia shows 

o suficiente para garantir uma remuneração digna, que permitisse que Monarco vivesse ape-

nas da música, conforme o relato do compositor do trio:   

Antigamente a Velha Guarda não fazia, assim, muitos shows. Às vezes a Ve-

lha Guarda fazia dois shows por ano. Você imagina, em 365 dias, um conjun-

to musical cantar duas vezes só por ano. E a remuneração era muito pouca. 

Tanto que o papai nem queria esse tipo de coisa nem pra mim, nem pra meu 

irmão Mauro (entrevista concedida ao autor). 

 Portanto, além de poucos shows, eles eram mal remunerados. Esse fato fazia com que 

Monarco precisasse exercer outras profissões e passasse por dificuldades financeiras, o que o 

levava a desaconselhar essa carreira para os filhos, temendo que passassem pelas mesmas 

dificuldades. Marquinhos afirma que seu pai chegou a ficar chateado com seu irmão, Mauro, 

quando ele largou a carreira militar na marinha para ser cavaquinista:  

Meu irmão Mauro foi cabo da Marinha. Funcionário público. E o Mauro saiu 

da Marinha, deu baixa, pra tocar com a Beth Carvalho. 

Quer dizer, ele largou uma profissão... largou a carreira militar dele, que se 

tivesse lá era um contra-almirante, um negócio desse, né? Ele saiu pra tocar 

com a Beth Carvalho. O papai ficou chateado com ele, porque ele era mari-

nheiro, tinha o empreguinho certo dele, entendeu? Viajava... estabilidade, tu-

do. Papai ficou um pouco chateado com ele, mas nada que depois não tenha 

voltado ao normal com eles (entrevista concedida ao autor). 

 Nesse trecho, é possível identificar um aspecto marcante da carreira de músico: a falta 

de estabilidade. Dependendo de apresentações, gravações, shows, etc., nem sempre há traba-

lho disponível, promovendo uma instabilidade financeira, com alguns períodos de melhores e 

piores remunerações. Por esse motivo, Monarco ficou chateado com seu filho, Mauro: trocou 

a estabilidade da carreira militar pela instabilidade da carreira de músico, se arriscando a pas-

sar uma vida de privações e dificuldades.  

 Segundo Marquinhos, para garantir o seu sustento e o dos seus filhos, Monarco teve 

que exercer outras profissões, motivo que o fazia desaconselhar seus filhos de seguirem seus 

passos: 

Mas nunca apoiou a gente, nem eu nem o Mauro, com esse tipo de coisa. 

Nunca gostou da gente misturado. Pelo fato da Velha Guarda da Portela, fa-

zer um show, dois shows por ano, passar dificuldade. Ele trabalhou venden-

do peixe até os 40 e poucos anos, ele trabalhou como camelô. Não queria is-

so pros filhos (entrevista concedida ao autor). 
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 Podemos, então, concluir que Monarco passou por diversas dificuldades financeiras 

em sua carreira artística, e Marquinhos também, por ter escolhido seguir os caminhos de seu 

pai na profissão de compositor. Marquinhos relata que tem a mesma experiência com seus 

filhos e filhas que desejam seguir a carreira musical:  

Como eu hoje, eu fico numa luta danada, com os meus filhos. O Marquinho 

toca lá na Velha Guarda da Portela. É só músico. A Paulinha, canta na noite 

aí. A Paulinha Diniz. Mas eu fico pensando: ―Pô, porque não ela que termi-

nou o segundo grau? Porque não vai fazer uma faculdade pra melhorar? Não 

confia na música. Não confia no samba. Vai estudar.‖. Entendeu? Então, era 

isso que o papai queria dizer pra gente. Era excesso de amor (entrevista 

concedida ao autor). 

 Esses depoimentos explicitam uma contradição interessante: tanto Monarco quanto 

Marcos Diniz, apesar de amarem o que fazem, de serem felizes como compositores, orienta-

ram seus filhos a não seguirem seus passos para não passarem dificuldades financeiras. Ape-

sar dessas dificuldades e dos conselhos paternos, a família Diniz parece ter uma inclinação e 

uma aptidão para a música, que constitui uma herança dessa família, transmitida para as dife-

rentes gerações. 

 Marquinhos Diniz aponta a impossibilidade de viver exclusivamente da carreira musi-

cal durante os primeiros anos, alertando aos jovens músicos a necessidade de conciliar o tra-

balho artístico com outras profissões que sejam mais estáveis: 

Não se pode confiar nesse tipo de coisa. É preciso se precaver, se formar. Ter 

um destino certo, que aquele trocadinho vai entrar no final. Entrou três mil-

zinho puro. Mas aqueles três milzinho puro, você vai pagar sua conta de luz, 

sua conta de água. Aí você foi lá e fez um show, entrou 500 merreis. ―Opa, 

entrou 500 merreis de show. Pô, mas a minha água já tá paga, minha conta 

de luz já tá paga. Beleza? Do meu outro trabalho.‖. Porque o samba, a músi-

ca, a vida artística, é um trabalho, mas é um trabalho, que tem que ter pru-

dência pra encarar. Não acontece, assim, da noite pro dia, sucesso. Isso é 

uma coisa que o cara vai fazendo, vai juntando a carreira e vai ficando famo-

so, de acordo com as coisas que ele vai criando. Isso demora um tempo pra 

acontecer (entrevista concedida ao autor). 

 Nesse trecho, a música aparece como um subemprego, um ―bico‖, ―biscate‖, um com-

plemento de renda, que deve complementar uma renda principal que seja estável. A impossibi-

lidade de muitos artistas exercerem exclusivamente a profissão de músico é bastante revelado-

ra da precariedade dessa profissão e das difíceis condições de vida desses artistas. 

 Marquinhos Diniz faz muitos shows por mês (fazia antes da pandemia de COVID-19). 

Perguntei sobre a importância financeira desses shows, e se apenas os seus rendimentos como 

compositor seriam suficientes para o seu sustento e de sua família. Eis sua resposta: 

De jeito nenhum. O que só compõe e não canta, ele não tem como sobrevi-

ver. Não tem como sobreviver.  O show, a gente vai ali em Natal, em Porto 

Alegre, ganha 20 conto. 20 mil reais. Avião, tudo pago, hotel direitinho. O 
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direito autoral, o cara recebe dois mil e aí a sociedade arrecadadora de direi-

to autoral, leva 40%.  Além do ECAD, ainda existe uma sociedade arrecada-

dora de direito autoral. 
 Esse trecho evidencia que a remuneração dos cantores é superior à dos compositores, 

apesar do trabalho dos primeiros depender do trabalho dos segundos (exceto no caso de canto-

res que são compositores também); os cachês pagos aos cantores em uma única apresentação 

são superiores ao pagamento de direitos autorais, como abordaremos. Se a situação dos artis-

tas que são compositores, cantores, gravam discos e fazem shows já é difícil, a situação dos 

que são apenas compositores é mais difícil ainda. Talvez isso explique, em parte, o fato de 

Aldir Blanc, cujo trabalho artístico era exclusivamente a composição, ter morrido em condi-

ções tão precárias; por não gravar discos (gravou apenas um disco e teve algumas participa-

ções) e não realizar shows, sua renda como compositor não foi suficiente para lhe dar um final 

de vida digno e tranquilo, muito embora tenha sido um dos maiores compositores da música 

popular brasileira. 

No documentário ―Fios desencapados‖, Barbeirinho relata que, em diversas ocasiões, 

não possuía dinheiro para pagar passagens de ônibus, para se locomover. Neste documentário, 

Zeca Pagodinho define Barbeirinho como ―poeta do morro: o que sabe transmitir as coisas 

que acontecem no morro, no subúrbio, ou seja, na classe mais sofrida‖. 

No documentário de curta duração ―Barbeirinho: entre Zecas, Bezerras e Cia‖, o com-

positor apresenta algumas informações relevantes para a compreensão das suas condições de 

vida e de trabalho. Constituiu uma família extensa: 10 filhos e 13 netos. Como seu próprio 

nome artístico indica, foi morador da comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte da cidade do 

Rio de Janeiro, e também foi presidente da escola de samba ―Unidos do Jacarezinho‖. Barbei-

rinho afirma que os órgãos de arrecadação ganham dinheiro em cima dos compositores, pois 

os compositores são os ―patrões‖ por comporem as músicas. No entanto, a maior parte do 

dinheiro dos direitos autorais vai para os executivos dos órgãos de arrecadação: ―A música 

quem fez foi eu, eles tão comendo e meu filho não tá comendo nada‖.  

Barbeirinho se queixa que o trio teve problemas com a arrecadação da música ―Cavi-

ar‖, que fez bastante sucesso na voz de Zeca Pagodinho: eles foram obrigados a contestar jun-

to aos órgãos de arrecadação para garantir seus direitos e rendimentos; essa questão será a-

bordada em detalhes mais à frente, a partir da entrevista que realizamos com Marquinhos Di-

niz. Barbeirinho constata que teve músicas gravadas por Bezerra da Silva, Arlindo Cruz, Al-

mir Guineto e ―tá duro, devendo a deus e o mundo‖. Ou seja, apesar de suas músicas serem 
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gravadas por artistas famosos e fazerem bastante sucesso, a arrecadação dos direitos autorais 

não é compatível com o que seria justo, esperado e desejado. 

 Enquanto compositores da classe trabalhadora, o Trio Calafrio, desde muito cedo, 

compôs letras que revelam as condições de vida e de trabalho dos(as) operários(as), como é 

possível perceber em ―Apertar o cinto‖, uma das primeiras músicas gravadas de Barbeirinho 

do Jacarezinho, no LP ―Bezerra da Silva e um punhado de bambas‖ de 1982: 

Apertar o cinto pra onde 

Se já não tem mais lugar 

Estou com a barriga nas costas, meu Deus 

Eu nem sei onde vou parar (simbora gente!) 

A metade do dinheiro que ganho 

É somente pra pagar aluguel 

Já estou ficando louco 

E qualquer dia desse vou parar no pinel 

E o restante do meu salário 

Eu não sei porque razão 

Vai tudo de volta pra mão do pacotão  

(apertar o cinto - refrão) 

No tempo da vaca gorda 

Fiz economia juntei um trocado 

Trabalhei por dia vinte e quatro horas 

Por Nossa Senhora penei um bocado 

Quando fui trocar a grana 

Fiquei muito injuriado 

Porque o troco que eu tinha guardado 

Estava desvalorizado  

(apertar o cinto - refrão) 

Há muito tempo que não como carne 

Isso lá no meu barraco já virou tabu 

Chego na cozinha destampo a panela 

E dou graças a Deus quando tem angu 

Tem muito bacana fazendo regime 

Emagrecendo somente por vaidade 

Mas essa minha magreza 

Falo com franqueza é necessidade. 
Como afirmamos anteriormente, o título da música ―Apertar o cinto‖ faz referência a 

uma fala do presidente João Figueiredo, que mandou o povo apertar o cinto em um momento 

de crise econômica no final da ditadura. Essa música foi composta a partir das experiências de 

classe de Barbeirinho no período de recessão e inflação da década de 1980, experiências estas 

compartilhadas com diversos trabalhadores. O refrão da música ―Apertar o cinto‖ começa 

ironizando a fala do presidente, perguntando para onde apertar o cinto se já não tem mais lu-

gar. A expressão ―estou com a barriga nas costas‖ indica que a situação de penúria era tão 

extrema que alguns(mas) trabalhadores(as) estavam passando fome. Em seguida, Barbeirinho 

denuncia o alto custo de vida que consome grande parte dos salários dos(as) operários(as): ―a 
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metade do dinheiro que ganho é somente pra pagar aluguel‖. As altas somas despendidas com 

habitação certamente fazem falta em outras despesas também essenciais, como alimentação e 

vestuário. 

 Em seguida, o autor declara que, na época em que tinha emprego e a situação era está-

vel (―no tempo da vaca gorda‖), conseguiu juntar algum dinheiro e fazer uma economia. Ape-

sar de ter trabalhado bastante (―trabalhei por dia 24 horas‖), seu esforço de pouco adiantou, 

pois seu dinheiro estava desvalorizado pela constante inflação e correção monetária. Barbeiri-

nho finaliza explicitando que a crise gera restrições alimentares e de nutrientes (―há muito 

tempo que não como carne‖) e ironiza os ricos que fazem regime para emagrecer por vaidade, 

enquanto sua magreza é por necessidade. As situações de dificuldade narradas na música eram 

a realidade de milhões de brasileiros(as).  

 Outra música imbuída de um discurso crítico é ―Cobra mandada‖, de autoria de Bar-

beirinho do Jacarezinho, Marquinhos Diniz e Nilson Reza Forte, e gravada, por Bezerra da 

Silva, no disco ―Provando e comprovando sua versatilidade‖, em 1998:  

Olha aí o que eles estão dizendo 

Que eu sou violento e não falo de amor 

Que o meu repertório é só crime 

E até de bandido virei defensor 

É cobra mandada 

Querendo picar meu calcanhar 

Isso é cobra mandada 

Querendo picar meu calcanhar 

[...] 

A elite selvagem é que gera miséria em toda nação 

E por esse motivo condena meu samba 

Por que esclarece o povão 

Que tá no sufoco mas compra meu disco 

Pra ficar por dentro da situação, vejam só! 

Todo X-9 apagado é motivo pra festa 

Político eleito dá linha na pipa 

E não cumpre a promessa 

E daí colocaram a serpente no meu calcanhar 

Pra dizer que eu cafungo e que eu dou dois 

Mas na realidade não podem provar 

É que meu repertório é conto do morro 

E põe meu IBOPE em primeiro lugar. 

 Sobre a composição dessa música, Marquinhos Diniz, na entrevista que nos concedeu, 

afirma que:  

Essa música é minha, Nilson Reza Forte e o Barbeirinho. Essa aí, tinha uma 

matéria que saiu no Jornal do Brasil, alguma coisa assim. Um jornal desse aí. 

Um cantor de São Paulo malhando o Bezerra. Malhando ele, dizendo que 

enquanto tinha o grupo lá Sorriso não sei das quantas, o pessoal de São Pau-

lo tava vendendo milhões de discos, o Bezerra defensor da bandidagem tava 

caindo nas prateleiras, já não tava vendendo mais. Essa matéria chegou até o 



155 
Bezerra e o Bezerra falou: ―Pô, então me defende aí, musicalmente‖. E a 

gente fez esse samba. O disco já tava até pronto, parece, lá. E tirou uma faixa 

do disco pra encaixar essa cobra mandada aí. Foi muito legal.  
 A história dessa música, feita por encomenda como uma defesa musical de Bezerra da 

Silva, revela que Marquinhos Diniz e os outros compositores possuem, em certa medida, uma 

concepção militante da arte, pois mobilizaram suas habilidades de compositores para comba-

ter uma injustiça. Logo no início, os compositores explicitam as acusações feitas contra Be-

zerra: que ele é violento e não fala de amor, que tem o repertório formado por músicas que 

exaltam o crime e a marginalidade e que é defensor de bandidos. Em seguida, Marquinhos e 

os outros compositores afirmam que os meios de comunicação que expressam essas críticas 

são cobras mandadas querendo morder o calcanhar do sambista. 

 Os versos sucessivos exprimem uma surpreendente consciência política crítica: ―A 

elite selvagem é que gera a miséria em toda nação/por esse motivo condena meu samba/por 

que esclarece o povão/que tá no sufoco mas compra meu disco/pra ficar por dentro da situa-

ção‖. Os compositores expressam suas visões de mundo contra-hegemônicas, afirmando que a 

miséria e a desigualdade social no Brasil são geradas por uma elite que é selvagem; por esse 

motivo essa elite, valendo-se de seus aparelhos privados de hegemonia (nesse caso, os meios 

de comunicação, especificamente os jornais), condena o samba de Bezerra pelo fato de ele 

esclarecer, conscientizar o povo. Nesses versos, é possível observar que os compositores en-

xergam o seu trabalho musical como um instrumento de conscientização da classe trabalhado-

ra, que se volta contra um processo de alienação, e que, por esse motivo, é condenado pelas 

elites. Os autores destacam que, apesar de estar no sufoco, ou seja, em uma situação financei-

ra precária, o povo compra os discos de Bezerra para se conscientizarem para melhor perceber 

as contradições sociais.  

 Nos últimos versos, os compositores se referem à ―lei informal‖ que impera nos mor-

ros e nos subúrbios cariocas: o assassinato de X-9, ou caguetes, dedo-duro, pessoas de dentro 

da comunidade que entregam, denunciam os criminosos locais; segundo essa lei, a morte de 

delatores deve ser comemorada. Os artistas denunciam os políticos que se elegem na base de 

promessas que não cumprem e finalizam afirmando que soltaram a serpente no calcanhar de 

Bezerra, acusando-o de ―cafungar‖ e ―dar dois‖, gírias para cheirar cocaína e fumar maconha; 

no entanto, as pessoas que denunciam não possuem comprovação dessas acusações.  

 Nessa música, podemos perceber uma consciência crítica acerca das relações sociais e 

dos mecanismos de opressão das elites e do sistema capitalista. Desde as suas primeiras parce-

rias que foram gravadas, dessa vez com Nilton e ainda sem Luiz Grande, Barbeirinho e Mar-
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quinhos demonstram uma inclinação para as composições críticas, como foi possível notar no 

discurso de ―Cobra mandada‖. 

 O Trio Calafrio teve uma música gravada por Bezerra da Silva: ―Medo de virar gale-

to‖, no disco ―Malandro é malandro e Mané é Mané‖, de 2000:  

Olha que o coro ta comendo, o bicho ta pegando,  

Os governantes não se entendem, o negócio tá preto 

Urubu não vem na terra pra pegar seu rango 

Porque tá com medo de virar galeto 

A moral e a decência  

Vão perdendo o valor  

Onde a violência tem um alto custo  

E o justo é quem paga pelo pecador 

Todo dinheiro gasto pelo homem 

Comprando arma para a guerra que só traz a dor 

Daria pra matar a fome de todo povo sofredor 

REFRÃO 

A ambição desmedida  

É propulsora da guerra  

E veja os humildes sem direito de defesa 

Sem nada na mesa, sem teto, sem terra. 

Já os poderosos privilegiados 

São sempre ajudados, há sempre um decreto 

Mas quando chega a hora do pobre coitado, cumpadre 

É veto em cima de veto. 

 Essa composição expõe diversas contradições sociais, explicitando algumas dificulda-

des vividas pelos(as) trabalhadores(as) no início dos anos 2000, em decorrência de uma crise 

política e econômica: ―O coro ta comendo, o bicho ta pegando/os governantes não se enten-

dem e o negócio tá preto‖. Em seguida, denunciam a situação de penúria e fome, ao afirma-

rem que ―urubu não vem na terra pra pegar seu rango porque tá com medo de virar galeto‖. 

Ou seja, na falta de recursos para a alimentação, algumas pessoas estariam sendo obrigadas a 

comer urubu devido à impossibilidade de comerem frango.  

 Os compositores apontam para uma desagregação dos valores morais (―A moral e a 

decência vão perdendo o valor‖) e argumentam que ―a violência tem um alto custo e o justo 

paga pelo pecador‖; pessoas (principalmente, da classe trabalhadora) que não participam dire-

tamente da produção da violência  e da criminalidade acabam sendo suas vítimas. Os autores 

denunciam as altas somas de dinheiro consumidas em armamentos para guerras, que ocasio-

nam o extermínio de vidas e a destruição, enquanto pessoas passam fome. Os autores também 

estabelecem uma ligação entre a ambição humana e as guerras, ao constatarem que as segun-

das são geradas pela primeira. 

 Barbeirinho, Luiz Grande e Marquinhos finalizam explicitando uma das contradições 

sociais fundamentais: a divisão da sociedade em classes antagônicas, em que uma classe pro-
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prietária privilegiada explora uma classe espoliada: ―Veja os humildes (a classe trabalhadora) 

sem direito de defesa, sem nada na mesa, sem teto, sem terra‖. Como vimos acima, essas são 

as condições de vida e de trabalho de grande parte da classe trabalhadora: a fome e desnutri-

ção (―sem nada na mesa‖), péssimas habitações (―sem teto‖) e expropriada dos meios de sub-

sistência (―sem terra‖). Já os membros da classe dominante (―os poderosos privilegiados‖) 

―sempre são ajudados, há sempre um decreto‖, ou seja, o sistema político é conduzido de 

forma a favorecer os interesses dessas classes. Porém, ―quando chega a hora do pobre é veto 

em cima de veto‖, e, dessa maneira, o sistema político é retratado como um instrumento de 

opressão de classe, que beneficia as classes dominantes e vai contra os direitos e interesses 

dos(as) trabalhadores(as). 

 As músicas apresentadas (―Apertar o cinto‖, ―Cobra mandada‖ e ―Medo de virar gale-

to‖) revelam diversos aspectos das condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora, 

entre a década de 1980 e o início dos anos 2000. Analisaremos outras músicas do trio que 

também revelam as condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora, mas, antes, gosta-

ríamos de apresentar algumas dessas questões que são específicas do trabalho do músico em 

geral e do compositor em particular. Em primeiro lugar, gostaríamos de abordar brevemente 

as dificuldades enfrentadas pelos músicos durante a pandemia de COVID-19, que, nesse mo-

mento, em junho de 2021, já dura mais de um ano (o primeiro caso de COVID-19 foi notifi-

cado em março de 2020) e foi responsável por mais de meio milhão de mortes só no Brasil.  

 A situação da pandemia impediu que os(as) trabalhadores(as) da música exercessem 

suas atividades por alguns meses no ano de 2020, devido ao fechamento de bares, restauran-

tes, casas de shows, etc. Alguns(mas) começaram a retomar suas apresentações a partir de 

meados do ano passado e continuam arriscando suas vidas para garantir seu sustento, como 

milhares de trabalhadores(as) brasileiros que estão desamparados(as) pelo governo federal em 

um momento tão grave como esse. Em nossa entrevista com Marquinhos Diniz, perguntamos 

sobre como essa situação estava afetando sua vida profissional. Sua resposta foi a seguinte:  

Agora eu cancelei dois shows. Cancelei um em São Paulo. Cancelei os dois, 

porque foi na época que eu peguei o vírus. Uns 4 meses atrás eu peguei CO-

VID. E fiquei recolhido em casa. Me cuidando, tudo. Minha mulher é técni-

ca de enfermagem. E ela me ajudou a sair disso. Almoço 11 e meia, com su-

co de laranja. Vitamina A, vitamina D, vitamina C, todo dia. Quer dizer en-

tão, que eu consegui me livrar disso. Eu só fiz umas duas ou três lives, as-

sim, de participação pessoalmente, né? Por presença, né? Eu fui devidamente 

mascarado, com álcool gel e tudo. Com a higienização toda. Durante isso, se 

eu me apresentei aí, duas ou três vezes, foi muito. Não vou, porque tenho 

medo de pegar. As coisas tão muito difíceis pra mim. Muito difícil. 965 reais 

de faculdade por mês. Mesmo não tendo aula presente. E pra pagar isso, pa-
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gar as contas. Direito autoral é muito curtinho. Cada vez vai diminuindo 

mais. E a gente vai torcendo pra que essa pandemia acabe logo, que a vacina 

chegue e que a gente consiga voltar.  
 A partir da fala de Marquinhos, podemos perceber os impactos da pandemia na vida e 

no trabalho dos(as) trabalhadores(as) em geral e dos músicos e compositores em particular. 

Essa é a situação de diversos(as) trabalhadores(as) da música e de outras categorias profissio-

nais durante esse contexto pandêmico que ainda estamos vivenciando.  

 Marquinhos também comenta, no depoimento acima, que ―o direito autoral é muito 

curtinho e cada vez vai diminuindo mais‖, o que indica a precariedade do ofício de composi-

tor(a). Consideramos que essa é uma das questões mais complexas sobre as condições de vida 

e de trabalho dos(as) compositores(as) populares e gostaríamos de dedicar algumas páginas 

para discuti-la, principalmente a partir de algumas falas de Marquinhos Diniz. 

 Como vimos no capítulo anterior, desde o final do século XIX até as primeiras déca-

das do século XX, não se sabe como eram recolhidos e pagos os direitos autorais. Em 1917, 

foi criada a primeira sociedade arrecadadora, a SBAT (Sociedade Brasileira de Autores Tea-

trais), fundada por Chiquinha Gonzaga e outros artistas. Atualmente, a arrecadação e a distri-

buição dos direitos autorais são centralizadas pelo Escritório Central de Arrecadação e Distri-

buição (ECAD), órgão de iniciativa privada criado entre os anos de 1976/77. Segundo o site 

desse órgão
14

 o ECAD é ―administrado por sete associações de música: Abramus, Amar, As-

sim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC‖.  

Anteriormente, quando falamos sobre Barbeirinho do Jacarezinho a partir de seu do-

cumentário ―Barbeirinho: entre Zecas, Bezerras e Cia‖, reproduzimos algumas de suas falas 

sobre a questão da arrecadação de direitos autorais; entre elas, ressaltamos a constatação de 

que os órgãos de arrecadação ficam com a maior parte dos direitos autorais arrecadados: ―A 

música quem fez foi eu, eles tão comendo e meu filho não tá comendo nada‖. Para exemplifi-

car, Barbeirinho comenta sobre a arrecadação da música ―Caviar‖, composta pelo trio e que 

fez grande sucesso na voz de Zeca Pagodinho. Segundo Barbeirinho, a arrecadação não cor-

respondia ao sucesso que a música alcançou; ele e seus parceiros se sentiram lesados e resol-

veram contestar e protestar juntos aos órgãos responsáveis pela arrecadação e distribuição. 

Em nossa entrevista com Marquinhos Diniz, tivemos a oportunidade de conversar detalhada-

mente sobre essa questão dos direitos autorais, e, a partir de suas falas, vamos tentar refletir 

sobre esse aspecto, que constitui uma das principais características das condições de vida e de 

trabalho dos(as) compositores(as) populares.  

                                                 
14

 (https://www3.ecad.org.br/o-ecad/Paginas/default.aspx) 

https://www3.ecad.org.br/o-ecad/Paginas/default.aspx
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Marquinhos Diniz afirma que começou a receber direitos autorais após ter uma músi-

ca, ―Rosa de ouro‖ (parceria com Maneco), gravada pelo cantor paulista Royce do Cavaco, 

por volta de 1984/1985 (segundo consta no site do IMMUB, a música teria sido gravada em 

1988 no disco ―Nova manhã‖). Sobre o processo de regularidade no recebimento dos direitos 

autorais, o compositor afirma que: 

Comecei a ganhar direito autoral. Aí você tem que aumentar o volume de o-

bras. Quanto mais músicas você tiver, não quer dizer que você vai ganhar 

muito dinheiro não. O negócio é a execução. O cara pode ter uma só, mas se 

ela executa 100 vezes por dia, aí ele ganha 3 milhões por mês. Entendeu? 

Mas se ela executa uma vez só por mês, dá 80 reais por ponto, aí o ECAD 

ainda pega daqueles 80 reais, divide por dois, tira 40 pra ele (entrevista 

concedida ao autor) 

 Por meio dessa fala de Marquinhos, é possível constatar que, para uma remuneração 

digna, não basta apenas que o(a) compositor(a) produza bastante; é preciso que suas músicas 

também tenham o maior número possível de execuções para uma arrecadação minimamente 

satisfatória, posto que o valor de arrecadação de cada execução individual é irrisório e que 

metade dessa quantia é apropriada pelo ECAD. Dessa maneira, começamos a entender com 

detalhes a maneira pela qual os(as) compositores(as) são explorados(as) pelos órgãos de arre-

cadação, fato que é determinante para a situação de miséria e penúria em que vivem. Marqui-

nhos continua explicando detalhes desse processo:  

Daqueles 40 vai ter que ter o ISRC, O ISRC é uma sigla que corresponde a 

tudo que tem dentro da música. Ele diz quem tocou na música, o cavaqui-

nho, quem bateu o tamborim, quem tocou violão, quem fez coral. Então, ele 

pega aqueles 40 reais e divide pra todo aquele pessoal. Produção, maestro, 

arranjador, editor. O editor, ele ganha igual o compositor. 

O direito autoral tá muito falho. Agora a música é computada por ponto. E-

xecutaram a tua obra, aí você fez um ponto. Aquele ponto vai ser divido a-

través do ISRC. Eles inventaram o direito conexo. Que é esse direito repatri-

ado pelos músicos. Pra quem tocou violão, cavaquinho. Vamos supor, o cara 

tocou na faixa lá do Zeca Pagodinho, o cara ganha 00,3 centavos. Pro cara 

fazer três reais é preciso o nome dele constar quase em mil faixas. Ele tem 

que tocar muito. Mauro fica cinco anos sem receber direito conexo. Deixa 

juntar. Quando ele vai receber, tem 20 reais. Compositor, a música é 80 reais 

o ponto, quando chega na mão do compositor, chega 5 reais, 6 (entrevista 

concedida ao autor). 

 Essa fala resume com precisão a relação de trabalho entre músicos, compositores, gra-

vadoras e órgãos de arrecadação, e explicita as contradições entre trabalho e capital. A fala 

revela o processo de expropriação do trabalho dos compositores e músicos pelas gravadoras e 

órgãos de arrecadação e distribuição, posto que são esses trabalhadores da música que produ-

zem as canções (compondo, cantando e tocando) e que ficam com a menor parte dos rendi-
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mentos gerados a partir de sua produção. Como afirmado anteriormente e reforçado pela fala 

de Marquinhos, os valores pagos pelo trabalho musical são ínfimos.  

 Além disso, Marquinhos Diniz explica que o ECAD terceirizou os seus serviços entre 

inúmeras sociedades arrecadadoras, que também se apropriam do trabalho dos(as) composito-

res(as) e contribuem para aumentar a exploração desses(as) artistas. Para exemplificar o nível 

dessa exploração a que os compositores estão submetidos, ele cita o exemplo do compositor 

Paulinho Rezende:  

Paulinho Rezende tem 1500 músicas gravadas. Só com Chitãozinho e Xoro-

ró gravou umas 15. Tem com Daniel, Sandra de Sá, Nelson Gonçalves. Qua-

se 2000 músicas gravadas, o cara pegar 3 mil reais de direito autoral. Quer 

dizer, ele ganha 200 mil de direito autoral, só que ele não pega 200 mil. Des-

ses 200 mil, só chega três na mão dele. Como é que funciona esse negócio? 
(entrevista concedida ao autor). 

 Dessa maneira, é possível constatar que as músicas compostas pelos compositores 

arrecadam grandes somas de dinheiro e somente uma pequena quantia chega às suas mãos. 

Perguntamos se Marquinhos achava que sua remuneração como compositor era justa; ele res-

pondeu que ―não, nem ninguém, tô falando só por mim não. Tô falando por uma classe de 

compositores do Brasil. Nenhum desses compositores são bem remunerados‖ (entrevista con-

cedida ao autor). Ele também ressalta que novas medidas e leis sancionadas estão prejudican-

do os(as) compositores(as): 

Agora o presidente da República liberou os hotéis, que pode tocar as músicas 

de quem eles quiserem. Os hotéis não são mais obrigados a pagar direito au-

toral. Quer dizer, ele não compõe nada e ainda libera as redes de hotelaria de 

tocar qualquer tipo de música, samba, forró, rock, não é só o samba não, eu 

tô falando em geral, pode tocar qualquer música, que os hotéis estão isentos, 

não pagam mais nada. Agora, se tu for fazer uma festa na tua casa, de 15 a-

nos, você tem que pagar o ECAD. É obrigado (entrevista concedida ao au-

tor). 

 Fica evidente uma contradição, posto que as redes de hotelaria dispõem de mais recur-

sos financeiros para pagar direitos autorais do que o cidadão comum. E quem mais possui 

recursos recebe o privilégio de isenção de pagamento dos direitos autorais dos(as) composito-

res(as). Ou seja, é uma medida que prejudica a classe trabalhadora e beneficia o empresariado, 

contribuindo para a precarização e pauperização dos(as) trabalhadores(as) da música, especi-

almente os(as) compositores(as). Dessa maneira, não só as gravadoras e os órgãos de arreca-

dação estão se apropriando do trabalho dos compositores, mas também outros grupos da bur-

guesia, como, nesse caso, as redes hoteleiras.  

 Além de pagarem valores irrisórios, algumas empresas de comunicação ainda dificul-

tam ao máximo o pagamento dos direitos autorais, como destaca Marquinhos Diniz: 
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O Sistema Globo, ele foi, há um tempo atrás, ele foi liberado pra pagar o di-

reito autoral do jeito que ele quer. Então, um ponto... minha música cantou... 

o Roberto Carlos cantou o Caviar com Zeca Pagodinho. Num especial de 

três anos atrás. Aí, o que acontece? A Globo teve o direito de pagar aquele 

ponto, de 80 e poucos reais, a Globo teve a licença pra pagar aquilo ali, em 

50 vezes cara. Eu acho que é mais. Tem 35 anos pra ela pagar. Ela pode di-

vidir aquele ponto em 35 anos. Cada mês, ela pode colocar lá 0,8 centavos, 

aí mês que vem... até 35 anos. Quem vai controlar isso? Quando vai come-

çar? Quando é a primeira? Quando é a segunda? (entrevista concedida ao 

autor). 

 Esses relatos nos permitem perceber as diversas maneiras pelas quais os compositores 

têm seu trabalho explorado e apropriado por diversos grupos das classes dominantes. Essa 

exploração ocasiona péssimas condições de trabalho e de vida para esses trabalhadores da 

cultura e para suas famílias. Muitos compositores vivem e morrem na miséria, como é o caso 

que citamos de Aldir Blanc. Marquinhos relata que Barbeirinho morreu em dificuldades fi-

nanceiras, e que ele custeou seu enterro junto com outro amigo. 

 Para encerrar a questão dos direitos autorais, abordaremos brevemente a arrecadação 

da música ―Caviar‖, que, segundo o trio, não foi satisfatória e dentro do esperado. Os compo-

sitores comentaram sobre essa situação em algumas ocasiões; em uma delas, em que o Trio 

Calafrio participou do programa ―Samba na Gamboa‖ com Diogo Nogueira, Luiz Grande 

afirmou que foi ―uma bronquinha que saiu no jornal. A gente reclamou. A música estourado-

na, a gente ia receber e não vinha nada, vinha merrequinha. Chutamos o balde‖. Na entrevista 

realizada, perguntei para Marquinhos Diniz sobre essa questão, que respondeu com detalhes: 

A música entrou numa novela da Globo, aquela Celebridade. A música tava 

bombando nas rodas de samba. Todo dia tocando 15, 20 vezes. Aí você mul-

tiplicava por 30, dava 400 a 500 execuções no mês. Fora as da Globo. A no-

vela é de segunda a sábado. Tocava todo dia na novela na Globo. Aí dava 

merrequinha de direito autoral. Aí um amigo nosso que trabalhava no jornal 

O Globo, chamou a gente pra conversar, perguntou se a gente queria fazer 

uma matéria, ele também é ligado na área de compor, ele participa de blocos. 

E como ele tinha uma página no jornal O Globo, ele me chamou. Chamou o 

trio pra fazer uma matéria, a gente fez a matéria. Depois o pessoal do ECAD 

chamou a gente pra ir lá bater um papo, lá na sociedade. Aí, a gente tava ga-

nhando 800 merreis de direito autoral. Depois dessa bronca aí toda e tudo, a 

gente passou a ganhar, 15 mil por mês. Cada um. 
 Esse depoimento, assim como as outras falas de Marquinhos e dos outros integrantes, 

reforça a constatação de que o que chega à mão dos compositores é uma quantia ínfima do 

valor arrecadado com suas músicas. Essa exploração e essa apropriação de seu trabalho levam 

esses trabalhadores da música a trabalharem, viverem e morrerem em péssimas condições. No 

entanto é necessário salientar que os(as) compositores(as) não são apenas vítimas dos diversos 

grupos empresariais burgueses que exploram seu trabalho; os(as) compositores(as) também 
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resistem. Todas essas experiências de exploração e de contradição entre capital e trabalho vi-

venciadas por Marquinhos foram determinantes para que ele escolhesse cursar direito para 

atuar como advogado de direitos autorais, como informamos anteriormente. 

 Dessa maneira, os trabalhadores da música, incluindo os compositores, compartilham 

condições de vida e de trabalho muito parecidas com as dos demais trabalhadores explorados 

pelo capital: ambos têm o seu trabalho explorado e apropriado pela burguesia e em troca rece-

bem uma remuneração que muitas vezes é insuficiente para satisfazer as suas necessidades e 

as de suas famílias.  

 Depois dessa breve discussão sobre como a questão dos direitos autorais é essencial 

para entendermos as condições de trabalho e de vida dos compositores, continuaremos a ana-

lisar outras músicas do trio que revelam e denunciam as contradições sociais e permitem a 

apreensão das concepções de mundo da classe trabalhadora. Anteriormente, analisamos três 

músicas: ―Apertar o cinto‖, de Barbeirinho; ―Cobra mandada‖, parceria de Barbeirinho, Mar-

quinhos e Nilson Reza Forte; e ―Medo de virar galeto‖, parceria do Trio Calafrio, todas elas 

gravadas por Bezerra da Silva. Apresentaremos e analisaremos mais algumas músicas com-

postas pelo trio e gravadas por outros artistas, especialmente Zeca Pagodinho, um dos que 

mais gravou músicas dos compositores, como já ressaltamos. 

 Tentando seguir uma ordem cronológica, a próxima música a ser analisada é ―Parabó-

lica‖, composição do trio gravada por Zeca Pagodinho no disco ―Hoje é dia de festa‖, de 

1997. Essa foi uma das primeiras músicas do trio gravadas pelo artista. Na letra, é possível 

apreender algumas contradições sociais e alguns elementos de crítica social: 

O meu barraco 

Hoje está valorizado 

Só por causa de uma antena  

Que eu instalei no telhado 

Mas a parabólica 

Foi trazida por um temporal 

Eu achei no mato e botei no barraco na cara de pau 

Hoje, quem passa na pista e olha pra crista do morro 

Vai ver meu barracão 

Com aquela antena 

Ficou a maior curtição 

O mulherio da jogada 

viúva, casada, e até mesmo as donzelas 

Querem entrar no barraco 

Somente pra ver a imagem da tela 

REFRÃO 

Quando tem blitz no morro 

O primeiro barraco a ganhar a geral é o meu 

Por que está sempre lotado 
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E todo mundo pensa 

Que estou no apogeu 

Já ando meio bolado com tanta muvuca tirando o meu sono 

Vou botar um anúncio no classificado 

E vou devolver essa droga pro dono. 

 Essa música conta uma história (que pode ser real ou fictícia) e, aparentemente, parece 

ser apenas um relato bem humorado do cotidiano de alguma comunidade carioca. Mas, quan-

do analisamos mais profundamente a letra, é possível descobrir diversos indícios de criticida-

de. O personagem da música, um morador de comunidade, constata a valorização do seu bar-

raco a partir da instalação de uma antena parabólica. Nesse caso, a parabólica e o serviço ofe-

recido a partir dela (TV a cabo) aparecem como sinal de distinção social, que distingue o bar-

raco e o morador que adquiriu essa antena de outros barracos e moradores que não a possuem. 

Apesar da tentativa de se diferenciar por meio do status conferido pela parabólica, o narrador 

no fundo reconhece que essa tentativa é apenas uma ilusão, pois a antena não é um indicativo 

real do seu status social, posto que ela foi trazida por um temporal, achada no mato e instalada 

no telhado.  

 Segundo o narrador, seu barraco ganhou destaque mesmo quando visto do asfalto, da 

pista, de fora do morro, graças à parabólica. Essa pseudo-distinção lhe fez fazer sucesso com 

as mulheres da área, que queriam ―entrar no barraco somente pra ver a imagem da tela‖. No 

segundo verso depois do refrão, o narrador apresenta as desvantagens que a antena lhe trouxe: 

quando tem operação da polícia no morro (blitz), seu barraco é o mais visado, o ―primeiro a 

ganhar a geral‖, ou seja, ser revistado, pelo fato de todos pensarem que ele está no apogeu, em 

uma boa situação financeira. Essa parte pode ser entendida como uma crítica à polícia, que 

começa a operação voltando-se às moradias que parecem ser de pessoas com um maior poder 

aquisitivo, provavelmente com o objetivo de tentar levar alguma vantagem financeira, pedin-

do suborno caso seja constatado alguma irregularidade ou algo de ilegal (ou mesmo a possibi-

lidade de pedir dinheiro para não ―plantar provas‖, ou seja, forjar um flagrante falso). Diante 

de tanta ―muvuca‖ (confusão) que a antena ocasionou, o narrador da música considera devol-

vê-la para o dono por meio de um anúncio nos classificados. 

 O desfecho da história contada na música revela uma crítica velada: o narrador (que é 

um morador de comunidade) é obrigado a desistir da parabólica que achou e instalou em seu 

telhado devido à confusão causada, especialmente pelo fato de seu barraco ter ficado visado 

pela polícia e ter virado alvo de constantes investidas policiais. Dessa maneira, uma das pos-

síveis interpretações é a de que a antena parabólica é um elemento estranho à comunidade, um 

sinal de distinção social que diferencia os moradores do ―asfalto‖ e da comunidade. A tentati-
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va mal-sucedida sinaliza uma hierarquia difícil de ser rompida, transposta; o fato de possuir 

um serviço destinado a grupos sociais com uma renda mais elevada (pelo menos naquela épo-

ca, pois podemos dizer que, com o passar do tempo, houve uma popularização do acesso à TV 

a cabo) não significa uma ascensão social de fato. 

O discurso contido nessa letra contém críticas sociais implícitas; em outras músicas, 

podemos identificar um discurso crítico mais explícito e contundente, como é o caso de ―Ca-

viar‖, um dos maiores sucessos do trio, gravada na voz de Zeca Pagodinho no disco ―Deixa a 

vida me levar‖, de 2002. Em entrevista no programa ―Herdeira da madrugada‖, Marquinhos 

Diniz revela como lhe ocorreu a ideia para compor essa música: tinha ido a São Paulo para 

uma reunião com um empresário, sobre uma proposta de trabalho. Marquinhos ficou chateado 

com o que foi proposto: o nome do empresário deveria entrar na composição. Estava no metrô 

e duas mulheres estavam conversando. Uma falou com a outra que ―pegou uma coisa na casa 

da patroa dela, que estava jogado, ninguém come, vou levar pros meus filhos provar. Você 

sabe o que é caviar?‖. A outra respondeu: ―nunca vi nem comi, eu só ouço falar‖. Ficou com 

aquela conversa na cabeça: ―você sabe o que é caviar? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar‖. 

Chegando ao Rio, mostrou a ideia para os parceiros e fizeram a música. 

 É interessante destacar essa história para entendermos como funciona a mente e a ins-

piração do compositor e o processo de composição: a partir de um diálogo entre duas mulhe-

res que provavelmente trabalhavam como empregadas domésticas, Marquinhos Diniz perce-

beu um fato interessante para uma escrever uma música. Por meio desse relato, também é 

possível reforçar uma ideia já apresentada: os compositores do Trio Calafrio como cronistas 

do cotidiano da classe trabalhadora. Partindo de uma conversa entre duas trabalhadoras, Mar-

quinhos e seus parceiros conseguiram explicitar algumas contradições sociais, como é possí-

vel perceber na letra dessa música: 

Você sabe o que é caviar? 

Nunca vi, nem comi 

Eu só ouço falar 

Você sabe o que é caviar? 

Nunca vi, nem comi 

Eu só ouço falar 

Caviar é comida de rico 

Curioso fico 

Só sei que se come 

Na mesa de poucos 

Fartura adoidado 

Mas se olha pro lado 

Depara com a fome 
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Sou mais ovo frito 

Farofa e torresmo 

Pois na minha casa 

É o que mais se consome 

Por isso se alguém 

Vier me perguntar 

O que é caviar 

Só conheço de nome 

REFRÃO 

Geralmente 

Quem come esse prato 

Tem bala na agulha 

Não é qualquer um 

Quem sou eu 

Pra tirar essa chinfra 

Se vivo na vala 

Pescando mussum 

Mesmo assim 

Não reclamo da vida 

Apesar de sofrida 

Consigo levar 

Um dia eu acerto 

Numa loteria 

E dessa iguaria 

Até posso provar. 
A música começa com o refrão, criado a partir da conversa e da pergunta entre as duas 

trabalhadoras: ―você sabe o que é caviar? / nunca vi nem comi, eu só ouço falar‖, possibili-

tando a constatação de que o(a) narrador(a) da música é alguém da classe trabalhadora, que 

não pode consumir caviar devido às suas condições financeiras. O início da primeira estrofe 

explicita as hierarquias sociais que podem ser enxergadas até mesmo na culinária e nos hábi-

tos alimentares: ―caviar é comida de rico‖, ou seja, é um alimento que está associado à classe 

burguesa e a um alto padrão de vida e de consumo, inacessível para os(as) operários(as), que, 

por isso, ficam curiosos(as), pois a única informação que possuem sobre o caviar é a de ―que 

se come‖. Em seguida, é realizada uma denúncia das contradições sociais ocasionadas pela 

divisão da sociedade em classes: na mesa de poucos privilegiados, existe fartura adoidado, em 

excesso; porém, ao olhar para o lado, é possível se deparar com a fome na mesa de muitos. O 

luxo em que vive a burguesia é contrastado pela miséria em que vive o operariado; enquanto 

os(as) primeiros(as) comem uma comida exclusiva, destinada a poucos, os(as) segundos(as) 

chegam até mesmo a passar fome. Essa é uma das contradições sociais do sistema capitalista 

que vem sendo denunciada desde o século XIX, como vimos na obra de Engels.  

 Ainda na primeira estrofe, são revelados os hábitos alimentares da classe trabalhadora, 

em oposição aos da classe dominante: ovo frito, farofa e torresmo, alimentos que possuem um 

custo menor. Dialogando com e respondendo novamente a pergunta contida no refrão, os 
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compositores ressaltam que os(as) trabalhadores(as) conhecem o caviar só de nome, posto que 

suas condições financeiras não os permitem desfrutar dessa iguaria. Na segunda estrofe, após 

o refrão, a distinção social conferida por meio do consumo de caviar é novamente reforçada: 

―quem come esse prato tem bala na agulha, não é qualquer um‖; a expressão ―ter bala na agu-

lha‖, nesse caso, pode ser entendida como ter recursos financeiros, riqueza, poder para con-

sumir esse prato, que ―não é pra qualquer um‖. Os compositores expressam sua consciência 

de classe ao perguntarem ―quem sou eu pra tirar essa chinfra, se vivo na vala pescando mus-

sum?‖ (tirar chinfra significa ―tirar onda‖, se exibir, esbanjar), reconhecendo sua condição 

social de trabalhadores pobres.  

Nos últimos versos, podemos notar um discurso aparentemente conformista (Gramsci 

nos lembra que todos somos conformistas de algum conformismo), posto que os autores afir-

mam que ―mesmo assim não reclamo da vida/apesar de sofrida consigo levar/um dia eu acerto 

numa loteria e dessa iguaria até posso provar‖. Tais estrofes podem ser interpretadas como a 

expressão de um sentimento de inveja, de recalque; apesar de criticarem os ricos por comerem 

caviar, os compositores desejam, no fundo, ter condições de provar dessa iguaria. Também 

declaram que, apesar de suas vidas serem sofridas, não podem reclamar por conseguirem le-

var, o que pode gerar o entendimento de que estão satisfeitos em apenas sobreviverem. Po-

rém, ao analisarmos mais atenciosamente, mesmo dentro desse aparente conformismo existe 

uma criticidade, pois os compositores reconhecem implicitamente que a única possibilidade 

de experimentarem caviar é ganhando em uma loteria. Essa afirmação revela concepções de 

mundo contestadoras do status quo, por partir da compreensão de que não é possível enrique-

cer e tornar-se burguês a partir dos frutos do trabalho assalariado. O discurso implícito nessas 

últimas estrofes é o de que, para ser rico e comer caviar, só existem duas possibilidades: nas-

cendo rico ou contando com a sorte de ganhar uma boa quantia em dinheiro no jogo de loteri-

a. Dessa maneira, a mobilidade social apresentada pela ideologia burguesa como uma possibi-

lidade plausível dentro do sistema capitalista é colocada sob suspeição e refutada: dificilmente 

os(as) trabalhadores(as) conseguirão juntar economias a partir de seus salários para consumir 

caviar.  

Sendo assim, podemos constatar que a música ―Caviar‖ possui um discurso crítico 

contundente, explicitando as contradições sociais a partir dos hábitos alimentares de ricos e 

pobres, um detalhe que a primeira vista pode parecer ínfimo, mas que é capaz de revelar as 

profundas desigualdades da sociedade brasileira.  
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A próxima música em que identificamos um conteúdo crítico é ―Comunidade carente‖, 

composição do Trio Calafrio gravada por Zeca Pagodinho em seu disco ―Acústico MTV‖, de 

2003. Nessa composição, é possível apreender uma crítica contra políticos que vão pedir vo-

tos nas comunidades em época de eleição e depois não fazem nada pelos moradores, não 

cumprindo com suas promessas feitas durante o período eleitoral: 

Eu moro numa comunidade carente 

Lá ninguém liga pra gente 

Nós vivemos muito mal 

Mas esse ano nós estamos reunidos 

Se algum candidato atrevido 

For fazer promessas vai levar um pau 

Vai levar um pau pra deixar de caô 

E ser mais solidário 

Nós somos carentes, não somos otários 

Prá ouvir blá, blá, blá em cada eleição 

Nós já preparamos vara de marmelo e arame farpado 

Cipó-camarão para dar no safado  

Que for pedir voto na jurisdição 

É que a galera  

Já não tem mais saco pra aturar pilantra 

Estamos com eles até a garganta 

Aguarde pra ver a nossa reação 
 A temática central dessa música aborda a contradição e o conflito entre a classe políti-

ca (especialmente os políticos que não representam os interesses do povo), que constituem um 

grupo dentro da classe dominante, e os moradores de uma comunidade carente. Os composito-

res, assumindo e representando a voz dos(as) moradores(as) dessas comunidades (lembremos 

novamente que Barbeirinho era morador da comunidade do Jacarezinho), constroem um dis-

curso que demonstra a insatisfação e a revolta dessa população para com os políticos que se 

elegem, vivendo às suas custas e não cumprindo suas promessas de campanha. A música co-

meça com uma denúncia dos(as) moradores(as) dessa comunidade carente: ―eu moro numa 

comunidade carente/lá ninguém liga pra gente/nós vivemos muito mal‖; estão denunciando o 

abandono da sua região pelo poder público e suas péssimas condições de vida. Em seguida, os 

moradores anunciam uma decisão tomada para demonstrar sua indignação contra essa situa-

ção: estão reunidos, organizados para rechaçar e enfrentar esses candidatos que prometem e 

não cumprem, afirmando que, caso esses candidatos venham fazer promessas eleitoreiras na 

sua comunidade, levarão um ―pau‖, isto é, uma surra.  

 Na estrofe seguinte, os moradores justificam os motivos de sua resolução: esses can-

didatos merecem ―levar um pau‖ para ―deixar de caô‖, ou seja, deixarem de ser mentirosos, 

de mentir para a população e começarem a ser mais solidários para com o seu sofrimento e 

suas dificuldades. Os moradores estão cansados de serem enganados e vão reagir, pois ―são 
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carentes mas não são otários‖ para ouvirem falsas promessas a cada eleição. Os moradores 

declaram que já separaram vara de marmelo, arame farpado e cipó camarão para quem se a-

trever a pedir votos em sua jurisdição, ou seja, na comunidade. Essa agressividade é justifica-

da pelo fato de os moradores estarem de ―saco cheio de aturar pilantra e com eles até a gar-

ganta‖; com isso, os moradores estão sendo violentos pelo fato de sentirem-se violentados 

com essa situação. A música termina com um aviso e uma ameaça para esses candidatos: ―a-

guarde para ver a nossa reação‖. 

Portanto, os compositores se colocam como ―porta-vozes‖ dessa parcela da população 

mais sofrida e explorada por essa classe política parasitária, que depende do voto da popula-

ção sofrida para se eleger e depois lhe vira as costas, explicitando a revolta e a indignação da 

classe oprimida contra essa exploração e enganação. Dois fatos interessantes corroboram o 

potencial crítico dessa música. No ano de 2014, onze anos depois da gravação, moradores de 

Paço do Lumiar, região metropolitana da cidade de São Luís, no Maranhão, expulsaram um 

vereador que tentava se reeleger e foi pedir votos, alegando que as obras de asfaltamento da 

região foram uma melhoria iniciada a partir de sua ação parlamentar, quando, na verdade, 

havia sido uma reivindicação dos moradores. O político foi hostilizado, xingado e expulso da 

comunidade, sob gritos de revolta dos(as) moradores(as)
15

. Se nos é permitido um momento 

de humor, assim como as composições do Trio Calafrio são bem humoradas e recheadas de 

ironia, seriam esses poetas da classe trabalhadora também profetas? De qualquer maneira, 

podemos afirmar que os compositores captaram bem os sentimentos de revolta e indignação 

das inúmeras comunidades pelo Brasil que vivenciam essa situação. Como afirmamos no 

primeiro capítulo desse trabalho baseado em Thompson, são experiências de classe comparti-

lhadas.  

O outro fato interessante acerca da criticidade da música nos foi revelado por Marqui-

nhos Diniz na entrevista concedida: 

Às vezes eu vou fazer alguns shows em determinadas cidades, por alguns 

grupos de políticos. Natal, Bahia, muitos políticos, às vezes, me chama pra 

fazer. Pessoas ligadas à política, me chamam pra cantar e falam logo: ―Oh, 

pode cantar tudo aí. Só não canta Comunidade Carente. Pode cantar qualquer 

coisa. Menos Comunidade Carente. Tem 20 prata aqui de cachê, mas não 

pode cantar Comunidade Carente‖ (entrevista concedida ao autor). 

                                                 
15

 A reportagem e o vídeo estão disponíveis em dois sites que foram consultados: 

https://gilbertoleda.com.br/2014/08/23/paco-do-lumiar-vai-te-embora-daqui-diz-moradora-ao-expulsar-vereador-

que-foi-pedir-voto/ e também https://www.jornalagoraeserio.com.br/artigo.php?id=1808&titulo=vai-te-embora-

daqui-diz-moradora-ao-expulsar-politico-que-foi-pedir-voto 

https://gilbertoleda.com.br/2014/08/23/paco-do-lumiar-vai-te-embora-daqui-diz-moradora-ao-expulsar-vereador-que-foi-pedir-voto/
https://gilbertoleda.com.br/2014/08/23/paco-do-lumiar-vai-te-embora-daqui-diz-moradora-ao-expulsar-vereador-que-foi-pedir-voto/
https://www.jornalagoraeserio.com.br/artigo.php?id=1808&titulo=vai-te-embora-daqui-diz-moradora-ao-expulsar-politico-que-foi-pedir-voto
https://www.jornalagoraeserio.com.br/artigo.php?id=1808&titulo=vai-te-embora-daqui-diz-moradora-ao-expulsar-politico-que-foi-pedir-voto
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Esse depoimento é extremamente relevante, posto que, por meio dele, se torna possí-

vel entender que a música do trio incomoda as autoridades pelo fato de ser uma cobrança da 

população, que pode incitar revoltas e conscientizar os(as) subalternizados(as) para os pro-

blemas sociais. Daí o fato de censurarem a sua execução durante os shows contratados. Essa é 

uma forma de defesa encontrada pela hegemonia vigente para tentar neutralizar ou minimizar 

o discurso crítico contra-hegemônico presente nessa canção dos compositores.  

Outra música que critica os políticos e seus privilégios é ―Jeton‖, composição do trio 

gravada no seu disco de 2003: 

Eu quero me aposentar em dois mandatos 

E nas eleições que vem 

Serei mais um candidato 

Trabalho a mais de trinta anos e não consigo parar 

Mas deixei de ser trouxa 

Serei um parlamentar (eu chego lá!) 

Nem que eu tenha que fazer mutreta 

Eu também quero doutor 

Mamar nessa teta 

Eu quero ir morar lá em Brasília 

Dar um jeito na família 

E gozar das mordomias 

Eu também tenho o direito 

De provar do que é bom 

Sinceramente, eu não vou nem dar bola pro jeton. 

Nessa letra, podemos identificar uma severa crítica contra a classe política e os seus 

inúmeros privilégios, que lhes possibilitam trabalhar pouco e receber altas remunerações e 

vantagens por conta de seu cargo público. Os privilégios da classe política contrastam com a 

realidade dos(as) trabalhadores(as), que, em sua grande maioria, trabalham em extensas jor-

nadas mal remuneradas. Dessa maneira, a música se inicia com o narrador declarando que 

quer se aposentar em dois mandatos, um benefício conseguido por inúmeros políticos que 

conseguem a aposentadoria após oito anos de trabalho (tendo em vista que um mandato dura 

quatro anos), e, por esse motivo, será um candidato nas próximas eleições. Ao expor os moti-

vos pelos quais resolveu se candidatar, o narrador denuncia que ―trabalha a mais de trinta anos 

e não consegue parar‖, ou seja, após décadas de trabalho, encontra dificuldades para se apo-

sentar, enquanto alguns políticos se aposentam com menos de uma década de trabalho. O nar-

rador afirma que, ao tomar essa decisão, ―deixou de ser trouxa‖, associando o cargo de parla-

mentar com uma espécie de ―esperteza‖; nesse sentido, os(as) trabalhadores(as) são encarados 

como ―trouxas‖, enganados, e os políticos como ―espertos‖, enganadores. 

O narrador afirma que quer ser eleito para usufruir desse cargo, mesmo que ―tenha que 

fazer mutreta‖: fraudar as eleições, participar de esquemas ilícitos, etc., pois também quer 
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―mamar nessa teta‖, quer tornar-se um privilegiado. Em seguida, lista seus desejos a partir de 

sua possível eleição: ―morar em Brasília‖, a capital federal; ―dar um jeito na família‖, o que 

pode ser entendido como a possibilidade de beneficiar seus familiares com cargos públicos 

por meio da prática de nepotismo; e ―gozar das mordomias‖, isto é, usufruir de vantagens e 

privilégios do cargo de parlamentar. A desigualdade e a injustiça que existem entre as condi-

ções de vida da classe trabalhadora e as condições dos políticos são ressaltadas, e o narrador 

protesta ao dizer que ele ―também tem o direito de provar do que é bom‖, que, nesse caso, 

significa desfrutar das regalias que só os políticos têm acesso. Por fim, o narrador afirma que 

―nem vai dar bola pro jeton‖, que é o pagamento realizado a parlamentares por participarem 

de sessões extraordinárias. Isso significa que, diante de tantas vantagens oferecidas pelo car-

go, não é necessário realizar mais nenhum trabalho extra.  

Dessa maneira, nessa composição, os autores explicitam uma das contradições sociais 

presentes na sociedade brasileira: os privilégios do cargo de parlamentar, que conta com bene-

fícios que não são oferecidos a outras categorias profissionais. Assim, parlamentares enrique-

cem em virtude dos impostos pagos pelos(as) trabalhadores(as), que garantem seus super-

salários e suas diversas vantagens, enquanto grande parte dessa classe trabalhadora que os 

sustenta vive em uma situação de miséria e de dificuldades.  

Outra composição crítica composta pelo trio e gravada em seu disco de 2003 é ―Na 

hora que a barriga ronca‖, em que os compositores abordam um tema que faz parte da vida de 

milhões de trabalhadores(as) brasileiros(as): a fome causada pelo desemprego e pelas difíceis 

condições de vida: 

Na hora que a barriga dos moleques ronca 

É aí que eu meto bronca 

Na hora que a barriga dos moleques ronca 

É aí que eu meto bronca (REFRÃO) 

Quando meus moleques dizem: -Pai, eu tô com fome 

É aí que o couro come 

Eu boto o bicho pra pegar 

Querem bananada, goiabada, presuntada  

Mesmo que eu não tenha nada  

Eu vou à luta pra buscar 

Vou de jornaleiro, pagodeiro, sanfoneiro 

De servente de pedreiro, o biscate que pintar 

Mas com receio só não bulo no alheio 

Eu acho muito feio, a gente pode se encrencar 

REFRÃO 

A minha nega é milagrosa na cozinha 

Com uma rapa de farinha  

Dá pirão pra um batalhão 

E o ovo de codorna faz fritada e gemada 
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Não deixa que a gurizada morra com desnutrição 

Quando melhora dou peixada de sardinha 

E canja de pé de galinha lá em casa é mocotó 

No sapatinho sustento minha família 

Só não vou crescer a pilha que é pra não ficar pior 

REFRÃO 

Pego moeda, estico igual borracha 

Lá em casa a caixa é baixa 

Mas ninguém me nega um beijo 

Vou ao mercado, vejo tudo alterado 

Curo minha neurose beliscando azulejo 

Peço fiado ao seu Bandeira na tendinha 

Quero conta zero a zero e ele não quer aceitar 

Porque prefere ouvir um samba sincopado  

Com o Trio Calafrio até o dia clarear 

Essa música consiste em um relato-denúncia da insegurança alimentar vivenciada por 

trabalhadores informais que não têm uma renda fixa mensal, quinzenal ou semanal e depen-

dem de diversos trabalhos temporários para garantir seu sustento e de sua família. Dessa ma-

neira, ―na hora que a barriga dos moleques ronca, é aí que eles metem bronca‖, ou seja, quan-

do seus filhos estão com fome, eles têm de sair desesperados à procura de algum trabalho para 

conseguir comprar os alimentos de que a família necessita. Seus filhos ―querem bananada, 

goiabada e presuntada‖ e ―mesmo que eles não tenham nada, vão à luta para buscar‖: ainda 

que não tenham dinheiro no momento em que as crianças pedem os alimentos que querem 

consumir, saem para tentar conseguir algum emprego ou ―bico‖ que garanta a alimentação de 

sua prole. Podem assumir diversas ocupações: ―jornaleiro, pagodeiro, sanfoneiro ou o biscate 

que pintar‖, o trabalho que estiver disponível. É necessário relembrar que os compositores do 

Trio Calafrio exerceram outras atividades além de trabalhadores da música; não podiam con-

tar unicamente com a carreira artística, pelo fato da remuneração ser incerta e irregular, sendo 

obrigados a conciliar o trabalho musical com outras ocupações profissionais, para garantir seu 

sustento e o de suas famílias. Por isso, essa música é, em alguma medida, autobiográfica, ex-

pressando as experiências vivenciadas por esses artistas populares. A primeira estrofe termina 

ressaltando a honestidade desses trabalhadores humildes, pois, apesar de passarem dificulda-

des, eles ―não bulem no alheio, por acharem muito feio e poderem se encrencar‖: não desejam 

se apropriar indevidamente de nada que não seja seu; apenas lutam para sobreviverem do fru-

to de seu trabalho.  

Na segunda estrofe, os compositores relatam as estratégias de sobrevivência adotadas 

pelas donas de casa que são responsáveis pelo preparo da alimentação familiar, constituindo 

um retrato da divisão sexual do trabalho na sociedade brasileira fundada sob valores patriar-

cais, em que os homens são responsáveis pelo sustento da casa e as mulheres são responsáveis 
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pelos afazeres domésticos e pelos cuidados com as crianças. Essas donas de casa devem fazer 

verdadeiros milagres na cozinha para que os poucos alimentos disponíveis possam render e 

alimentar a todos: com uma rapa (um pouco) de farinha, conseguem fazer pirão para um bata-

lhão, para bastantes pessoas. Fazem fritadas e gemadas com ovos de codorna, se ―viram‖, dão 

um jeito para que seus(as) filhos(as) e sua família não morram desnutridos. Quando a situação 

melhora um pouco, o provedor da família pode comprar alguns alimentos com maior valor 

nutritivo: sardinha e pé de galinha. Fica subentendido que as famílias mais pobres não possu-

em condições financeiras para consumir as proteínas de origem animal mais consumidas pe-

los(as) trabalhadores(as) que possuem um emprego e uma situação financeira mais estável: 

carne bovina e suína, frango e peixe. 

Sobre as estratégias de sobrevivência adotadas por essa parcela mais precarizada da 

classe trabalhadora, Lia Tiriba (2004, p. 75) destaca que ―a reprodução ampliada da vida (e 

não apenas biológica) requer dos setores populares a criação de múltiplas estratégias de traba-

lho e de sobrevivência‖. Vimos algumas dessas estratégias na letra apresentada acima, descri-

tas em detalhes pelos compositores. As estratégias para fazer render os alimentos fazem parte 

de saberes populares sobre economia, como explica Tiriba (2004, p. 76): ―embora os setores 

populares não tenham acesso à ―economia‖ enquanto uma ciência, existe um saber popular 

em matéria de economia‖. Esse saber popular é transmitido e construído diariamente no coti-

diano das mulheres da classe trabalhadora, fazendo parte de um ―repertório de saberes dos 

setores populares‖, como, por exemplo, ―conseguir transformar o restinho de carne moída em 

um suculento Angu à Baiana‖ (TIRIBA, 2004, p. 86) 

 Na última estrofe, Barbeirinho afirma que estica moeda igual borracha, ou seja, os 

trabalhadores têm que fazer o seu dinheiro render o máximo possível, pois, na sua casa, a cai-

xa é baixa, os recursos financeiros são escassos; mas, apesar de todas essas dificuldades, a 

família é unida e carinhosa, pois ninguém lhe nega um beijo. O compositor denuncia que vai 

ao mercado e vê tudo alterado, uma alusão à inflação que está sempre alterando os preços. 

Barbeirinho termina negociando um fiado na tendinha, que é negado pelo senhor Bandeira, 

dono do comércio, que prefere ouvir um samba sincopado com o Trio Calafrio até o dia clare-

ar; tal estrofe pode ser interpretada como uma negociação em que o trio poderia usar seu tra-

balho musical em troca de um consumo nesse comércio. Tocariam por comida e bebida. 

 Essa música denuncia a fome e a dificuldade em se alimentar adequadamente que a-

tingem milhões de brasileiros(as) desempregados(as) e trabalhadores(as) informais. Essas 

pessoas e suas famílias só conseguem se alimentar minimamente para evitar a desnutrição, 
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mas, mesmo assim, estão constantemente expostas a esse risco. Por isso, esses(as) trabalhado-

res(as) têm que aceitar o emprego, bico, biscate que vier para poderem garantir seu sustento e 

sua sobrevivência, assim como de suas famílias.  

 A última música do trio a ser analisada é ―Suburbano feliz‖, gravada pelo grupo Toque 

de Prima no disco ―Daqui, dali e de lá‖, de 2004. Essa música exalta valores e comportamen-

tos dos moradores do subúrbio carioca, destacando a solidariedade e o auxílio mútuo entre os 

moradores: 

Eu me sinto feliz  

Em ser suburbano 

A nossa convivência é respeito e decência 

com calor humano 

Todo fim de semana curtindo a pelada 

Com muito pagode, cerveja gelada 

Não tem traíragem, é só camaradagem entre a rapaziada 

Quando falta o sal (Quando falta o sal) 

Pego a canequinha (Pego a canequinha) 

Se alguém passa mal 

Vem logo o socorro da vizinha 

E o famoso pendura do bar da esquina 

Pra quem não vacila, tem sempre um aval 

O subúrbio dá show em convívio social 

O subúrbio é, fale quem quiser 

Um lugar maneiro pra se morar 

Mesmo que eu fique rico, compadre 

Eu nunca saio de lá. 
 A letra começa destacando a alegria de ser suburbano, morador das áreas periféricas 

do Rio de Janeiro: Zona Norte e Zona Oeste. Segundo os compositores, a convivência no su-

búrbio é pautada por valores como respeito e decência, e baseada em relações afetuosas, re-

pletas de ―calor humano‖. Os(as) moradores(as) dessas localidades estão sempre realizando 

confraternizações amistosas: jogam futebol (pelada), organizam um pagode com cerveja gela-

da. Não existe falsidade e nem traição, ―traíragem‖ entre as pessoas e as relações sociais são 

baseadas na camaradagem. Podemos notar certa visão idílica e idealizada do subúrbio e seus 

moradores, mas não de todo falsa ou distorcida.  

 As estrofes seguintes destacam um aspecto muito importante na convivência entre 

esses(as) trabalhadores(as): a solidariedade, a ajuda e o socorro mútuo face às dificuldades e 

às adversidades enfrentadas nesses locais; quando falta sal ou algum alimento na casa de al-

guém, essa pessoa pega uma canequinha, contando que algum(a) vizinho(a) irá lhe ceder um 

pouco do que necessita. Se alguém passa mal, prontamente é socorrido(a) pela vizinha e o(a) 

dono(a) do bar da esquina sempre vende fiado para quem honra com suas dívidas, para quem 

não vacila. Por tudo isso, os compositores declaram que o subúrbio dá show em convívio so-
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cial, comparando implicitamente essa região com outros lugares de classe média alta, onde 

impera a individualidade, o egoísmo, a lógica do ―cada um por si‖. Os compositores finalizam 

afirmando que, ainda que ficassem ricos, não deixariam o subúrbio, explicitando que possuem 

uma identificação com essa região: não moram lá apenas por necessidade, mas sentem prazer 

em conviver com seus vizinhos e com a vida comunitária proporcionada a partir dessa convi-

vência. Dessa maneira, o que é valorizado não é apenas o subúrbio enquanto região geográfi-

ca, mas os valores e atitudes que regem a vida e a conduta da classe trabalhadora que habita 

esses bairros localizados no subúrbio carioca.  

 Como pudemos constatar, as diversas músicas e falas do Trio Calafrio são capazes de 

revelar as condições de vida e de trabalho dos(as) operários(as) brasileiros(as), assim como as 

diversas contradições sociais que se manifestam em nossa sociedade. Todas as letras aqui a-

presentadas possuem um conteúdo crítico que revela concepções de mundo dos(as) subalter-

nizados(as) e que pode contribuir para um processo de conscientização da classe trabalhadora. 

Portanto, podemos afirmar que o trabalho musical do trio, assim como o de outros composito-

res críticos, possui uma dimensão educativa, principalmente se pensarmos nos marcos de uma 

pedagogia da contra-hegemonia, que seja capaz de combater a alienação e a dominação capi-

talistas, auxiliando na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.  

 Portanto, a voz desses e de outros compositores críticos são uma importante denúncia 

da sociedade capitalista opressora e, muitas vezes, podem ser um anúncio de uma nova socie-

dade. Finalizando esse capítulo, vamos discutir rapidamente como esse trabalho musical tam-

bém pode ser considerado um trabalho educativo. 

 

4.4: A VOZ DOS COMPOSITORES: ENTRE CALAFRIOS, DENÚNCIAS E ANÚN-

CIOS 

 No item anterior, apresentamos os compositores do Trio Calafrio como cronistas do 

cotidiano da classe trabalhadora e suas composições e discursos como crônicas que revelam 

as contradições e desigualdades sociais; as fontes analisadas possibilitam entrar em contato 

com relatos que permitem apreender alguns aspectos das condições de vida e de trabalho 

dos(as) operários(as), especialmente dos músicos, dos compositores.  

 Nesse último item, veremos como o discurso crítico desses artistas é uma importante 

denúncia da sociedade capitalista e, em alguns momentos, um anúncio de possibilidades de 

transformação. Também analisaremos a obra desses compositores (assim como dos(as) com-

positores(as) em geral) a partir de suas possibilidades educativas, que podem contribuir para o 
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desenvolvimento de uma consciência crítica às relações sociais capitalistas. É importante re-

lembrar, como está registrado no próprio título desse trabalho, que estamos nos esforçando 

por compreender o trabalho musical dos(as) compositores(as) a partir do nexo cultura, traba-

lho e educação: seu trabalho musical é também um trabalho cultural e educativo, que expressa 

uma determinada cultura de classe e pode auxiliar na construção de uma educação classista, 

que tenha por base os valores e interesses da classe trabalhadora.  

 Para nos ajudar a pensar a obra do Trio Calafrio a partir da denúncia/anúncio, nos em-

basaremos no pedagogo Paulo Freire, posto que essa questão está amplamente presente na 

obra e no pensamento do educador pernambucano. Podemos começar destacando que as de-

núncias e os anúncios realizados pelo trio constituem uma voz coletiva da classe trabalhadora, 

não sendo apenas falas isoladas. Célia Linhares, no verbete ―anúncio/denúncia‖ do ―Dicioná-

rio Paulo Freire‖ (2017, p. 46), afirma que uma ―[...] importante marca do anúncio/denúncia é 

que a ênfase freireana procura distanciar-se tanto do falar por si quanto do falar pelos outros, 

fazendo prevalecer o falar com os outros‖. Dessa maneira, quando estão denunciando ou a-

nunciando, os compositores do trio estão falando com a classe trabalhadora, da qual fazem 

parte. 

 Em um de seus escritos, Freire (2014, p. 135) comenta sobre o espírito e os sentimen-

tos que precedem a enunciação da denúncia/anúncio: 

Não há possibilidade de pensarmos o amanhã, mais próximo ou mais remo-

to, sem que nos achemos em processo permanente de ―emersão‖ do hoje, 

―molhados‖ do tempo que vivemos, tocados por seus desafios, instigados por 

seus problemas, inseguros ante a insensatez que anuncia desastres, tomados 

de justa raiva em face das injustiças profundas que expressam, em níveis que 

causam assombro, a capacidade humana de transgressão da ética.   
 Freire destaca que o planejamento do futuro começa com a constatação, a compreen-

são e a problematização do presente, posto que somos ―tocados por seus desafios, instigados 

por seus problemas, [...] tomados de justa raiva em face das injustiças profundas‖. Podemos 

enxergar esses sentimentos e atitudes nas composições e no próprio ato de compor do Trio 

Calafrio; em suas denúncias, são explicitados os desafios e problemas enfrentados pela classe 

trabalhadora, em um tom que, muitas vezes, expressa essa justa raiva em face das injustiças. 

Portanto, é possível analisar a obra do trio a partir das reflexões freireanas sobre denún-

cia/anúncio. 

 Para Freire, denúncia e anúncio estabelecem uma relação dialética: o anúncio de uma 

nova sociedade ou realidade deve vir acompanhado da denúncia de como está sendo a socie-

dade atual e a realidade social: ―reinsisto em não ser possível anúncio sem denúncia‖ (FREI-
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RE, 2014, p. 137). Nas letras que analisamos do Trio Calafrio, é possível perceber mais de-

núncias do que anúncios; porém, os anúncios estão implícitos nas suas músicas, pois, ao 

mesmo tempo em que criticam a sociedade em que vivem, desejam outra, mais justa e iguali-

tária.  

 A dimensão educativa da obra do Trio Calafrio e de outros ―compositores críticos‖ 

reside na constatação e na denúncia das diversas formas de opressões existentes e da possibi-

lidade de luta pela liberdade, da revolta contra essas opressões. Segundo Freire (2014, p. 140): 

―somos ou nos tornamos educáveis porque, ao lado da constatação de experiências negadoras 

da liberdade, verificamos também ser possível a luta pela liberdade e pela autonomia contra a 

opressão e o arbítrio‖. Ao ouvir as canções do trio, diversos(as) ouvintes podem refletir sobre 

a sua condição de oprimido(a) a partir de uma perspectiva contestadora do status quo e, com 

isso, podem desenvolver uma consciência crítica acerca das relações sociais capitalistas, edu-

cando-se, assim, para a emancipação.  

 O trabalho musical do Trio Calafrio foi criado a partir de um constante diálogo com o 

mundo, com a realidade social e com outros seres humanos oprimidos. Podemos entender 

esse trabalho a partir das palavras de Freire (2014, p. 145):  

Estar no mundo, para nós, mulheres e homens, significa estar com ele e com 

os outros, agindo, falando, pensando, refletindo, meditando, buscando, inte-

ligindo, comunicando o inteligido, sonhando e referindo-se sempre a um 

amanhã, comparando, valorando, decidindo, transgredindo princípios, encar-

nando-os, rompendo, optando, crendo ou fechados às crenças. 

 No ato de compor, os(as) compositores(as), especialmente aqueles(as) que podemos 

considerar ―críticos(as)‖, estão ―agindo, falando, pensando, refletindo, [...] buscando, inteli-

gindo, comunicando o inteligido, sonhando, [...] comparando, valorando, decidindo, transgre-

dindo princípios, [...] rompendo, optando‖. Ou seja, compor é uma forma de intervenção no 

mundo, tal como a educação. Por isso, podemos considerar que o trabalho musical dos(as) 

compositores(as) também é um trabalho educativo; sendo educativo, é necessariamente políti-

co, pois Freire (2014, p. 148) ressalta que ―não é possível separar política de educação, o ato 

político é pedagógico e o pedagógico é político‖.  

Nos documentários e nas entrevistas analisadas, algumas falas dos compositores do 

trio revelam as questões que estamos discutindo nesse último item: a denúncia e o anúncio 

como marcas características das suas composições e a dimensão educativa de sua obra. No 

documentário que analisamos anteriormente, ―Barbeirinho: entre Zecas, Bezerras e Cia‖, o 

compositor do trio declara que ―a sua música é uma forma de protestar; a música tem que le-

var uma mensagem‖, destacando, assim, o caráter crítico das canções. Barbeirinho também 
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reforça a concepção do compositor popular como cronista do cotidiano, conforme argumen-

tamos no item anterior: ―O compositor do morro é um cronista do cotidiano. Se der um mote, 

a gente dá um bote. Faz um pagode e o povo vai cantar‖.  

 Na entrevista que realizamos com Marquinhos Diniz, lhe pedimos para que ele expli-

casse essa frase de Barbeirinho: 

Eu tenho certeza que as pessoas querem ouvir, através da nossa música, que 

a gente jogue pedra no sistema, pra poder defendê-los. Esse é o nosso mote. 

A defesa da comunidade, desse povo carente, vem através do compositor, a-

través da sua terra lá. Da sua terra natal. Somos nós que temos que defender 

esse povo. [...] É o mote, se deixar... se der um bote, a gente pesquisa logo e 

agarra o mote pra compor e não deixar a geladeira vazia só com água e jiló 

(entrevista concedida ao autor). 
 Nesse trecho, Marquinhos destaca o papel do(a) compositor(a) popular de defensor(a) 

do povo, da classe trabalhadora a partir dos discursos que são produzidos em suas composi-

ções. É possível perceber que Marquinhos possui uma concepção do compositor popular que 

se aproxima da nossa noção/conceito de ―compositores críticos‖: são compositores(as) que 

assumem para si a ―defesa da comunidade, do povo carente‖, como argumenta o artista. Essa 

a fala evidencia a visão politizada de Marquinhos com relação ao ofício de compositor(a), 

encarando suas composições (e as de outros compositores) como ―armas‖ a serem usadas na 

defesa dos(as) subalternizados(as): ―somos nós que temos que defender esse povo‖. A idéia de 

que os(as) compositores(as) populares devem atuar na defesa do povo reforça novamente a 

nossa noção/conceito de ―compositores críticos‖. Dessa maneira, podemos afirmar que os 

―compositores críticos‖ seriam aqueles que possuem a maior parte de sua obra (ou uma parte 

considerável) produzida a partir de conteúdos críticos às relações sociais capitalistas, porque 

sentem a necessidade de orientar seu discurso para a defesa dos interesses da classe trabalha-

dora. 

 Apesar dos(as) compositores(as) serem motivados(as) a compor pela necessidade de 

subsistência, como salienta Marquinhos na fala anterior (―se der um bote, a gente pesquisa 

logo e agarra o mote pra compor e não deixar a geladeira vazia só com água e jiló‖), podemos 

afirmar que também existem motivações políticas em seu processo de criação artística; muitas 

vezes, esses(as) compositores(as) são movidos(as) pela revolta contra as injustiças, por um 

senso de justiça e igualdade social. Em entrevista concedida ao programa ―Herdeira da ma-

drugada‖, Marquinhos Diniz fornece mais alguns indícios para a compreensão de como o pro-

cesso de composição pode estar em consonância com a consciência crítica dos(as) composito-

res(as): 
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Eu gosto de dar uma mexida, porque o sistema tem que ser acordado. Eu ve-

jo muitas crianças na rua, com fome, muitas crianças com vontade de estu-

dar. Eu entro em todos esses morros, Jacarezinho, Salgueiro, Mangueira, eu 

vejo a criançada no sinal jogando bolinha pra cima, eu fico muito triste. En-

tão através da minha música eu tento dar um beliscãozinho nas autoridades e 

também nas pessoas que tão muito descansadas, não é só as autoridades não. 

[...] 

Na música eu cobro das autoridades, mas tem algumas músicas que eu cobro 

também de seres normais. Eu gostaria que eles acordassem.  

A música serve pra esse alento aí, pra despertar as pessoas. O samba não é só 

pra pessoa ficar alegre, é um protesto: ―Pô, essa música aí tá me dizendo al-

guma coisa‖.  

 Essa fala de Marquinhos corrobora todas as questões que viemos abordando até agora: 

as denúncias contidas na obra do Trio Calafrio e o viés político e crítico dessa obra, motivo 

pelo qual escolhemos o trio para ser a principal evidência interrogada da noção/conceito que 

estamos propondo. É possível perceber que Marquinhos (assim como os outros compositores 

do trio), em seu processo de composição, parte das preocupações com as injustiças e desi-

gualdades sociais que vivencia e que testemunha. Dessa maneira, por meio de sua música, 

Marquinhos e o trio tentam ―dar um beliscãozinho‖ nas autoridades, ou seja, criticam a atua-

ção dessas autoridades no enfrentamento dos problemas sociais, muito embora não necessari-

amente identifiquem essas autoridades na classe dominante. E as pessoas, os ―seres normais‖, 

como define Marquinhos Diniz (ou seja, os(as) subalternizados(as)), também são cobrados. 

Ao afirmar que ―gostaria que eles acordassem‖ e que ―a música serve pra despertar as pesso-

as‖, podemos inferir que o compositor do Trio Calafrio acredita que sua música pode ser um 

elemento de conscientização, de combate à alienação da classe trabalhadora. Daí a preocupa-

ção do trio de escrever músicas que digam algo para as pessoas, que dialoguem com suas e-

xistências e suas experiências de opressão e resistência e possibilitem a constatação e a nega-

ção do status quo.   

Sobre a questão da inspiração para falar do cotidiano da classe trabalhadora nas com-

posições do trio, Marquinhos afirma, em entrevista do Trio Calafrio no programa ―Samba na 

Gamboa‖, que ―a gente fica meio chateado com um monte de coisa; a divisão é mal feita. A 

gente fica procurando um jeito de expressar isso, de reclamar. A gente não vai brigar com os 

caras; então através da música acho que é um caminho melhor pra se expressar‖. Novamente, 

percebe-se que os problemas sociais constatados pelos compositores são uma das principais 

motivações para compor (―a gente fica chateado com um monte de coisa‖), especialmente 

com relação à grande desigualdade social: ―a divisão é mal feita‖. Nesse caso, podemos en-

tender a divisão da riqueza: apesar dos(as) operários(as) produzirem toda a riqueza, tudo que é 

necessário para o consumo humano, ficam com a menor parte dessa riqueza que produzem; 
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são expropriados pelos(as) capitalistas(as) que os(as) empregam e lucram em cima da sua mão 

de obra, gerando mais-valia, e também são explorados pelos políticos por meio dos impostos 

que sustentam seus privilégios de classe dominante. Marquinhos destaca que a música é a 

forma de protesto e de ação possível, pois reconhece que a luta é desigual e que não existe a 

possibilidade de medir forças diretamente com a classe dominante: ―a gente não vai brigar 

com os caras‖.  

Mesmo declarando que não tem a intenção de um confronto direto com os(as) opresso-

res(as), Marquinhos assume que a sua arte e o seu ofício de compositor são uma forma de 

lutar por uma sociedade mais justa: 

A música [...] é um jeito de explanação, de um cara descontente com alguma 

coisa [...]. É um jeito também de luta. É um jeito de desbravar, de demons-

trar descontentamento [...]. O compositor, ele tem o[...] dever [...] de mostrar 

através das músicas o que tá acontecendo com o país [...]. De se queixar a-

través [...] das linhas musicais. Isso é muito importante (entrevista conce-

dida ao autor). 

 Assim como as outras falas de Marquinhos Diniz apresentadas anteriormente, essa 

também dialoga diretamente com a nossa noção/conceito de ―compositores críticos‖, ao afir-

mar que a música também é um jeito de lutar, de mostrar descontentamento. Nas palavras de 

Marquinhos, os compositores (e destacamos, principalmente, os compositores que possam ser 

considerados críticos) têm o dever de discutir a situação política e econômica do país por 

meio de suas músicas, em uma linguagem que seja acessível para a população, que, em sua 

grande maioria, não possui conhecimentos especializados. Essa fala de Marquinhos ressalta a 

importância da contribuição dos(as) compositores(as) e de suas músicas para que a classe tra-

balhadora possa compreender criticamente a realidade social. Novamente, podemos enxergar 

os ―compositores críticos‖ como intelectuais operários que atuam na defesa dos(as) trabalha-

dores(as), pois, segundo Marquinhos, ―através das músicas a gente consegue [...] dar uma 

alfinetada [...]. A gente escolheu esse tipo de linha pra compor, pra defender um pouco esse 

povo sofrido que vem sendo pisoteado aí pelas autoridades que não olham pra eles‖ (entrevis-

ta concedida ao autor). 

 É lícito argumentar que o compositor do Trio Calafrio enxerga a sua produção musical 

a partir da luta de classes, posto que, por meio dela, atua na defesa dos interesses da classe 

trabalhadora e ataca as autoridades que oprimem e tratam com descaso os(as) subalterniza-

dos(as)? Talvez, sim, pois Marquinhos considera que a música popular produzida a partir da 

crítica social é um importante elemento de conscientização coletiva: ―tem coisas que a gente 

pode resolver de outra maneira. Mas tem umas que só através de uma canção mesmo, pra a-
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tingir um número maior de pessoas‖ (entrevista concedida ao autor). Pelo fato de ser a expres-

são artística mais difundida em nossa sociedade, como discutimos no segundo capítulo deste 

trabalho, a música popular abriga um grande potencial de conscientização e de contestação 

em decorrência de sua grande difusão entre a classe trabalhadora. 

 Apesar de grande parte de sua concepção de mundo não ter sido formada a partir do 

conhecimento escolarizado e acadêmico (lembrando que o compositor está cursando o ensino 

superior com mais de 50 anos após uma vida escolar irregular e marcada por interrupções), 

Marquinhos Diniz é capaz de identificar a alienação que é perpetrada pelo sistema capitalista 

e a importância da resistência cultural, como aquela que é produzida a partir de suas músicas: 

―o sistema tenta puxar a maioria pra trás. [...] Não quer que a população aprenda, que a popu-

lação fique expert em nada. Pra poder usar essa mão de obra. É notório. Mas eu sei que é pos-

sível  deixar que eles não façam isso. Através da cultura, através de força de vontade‖ (entre-

vista concedida ao autor). Sua concepção de cultura foge à concepção do senso comum, que 

associa necessariamente esse termo à diversão e ao lazer e expressa uma visão carregada de 

criticidade e politicidade. Em outras palavras: a cultura pode e deve ser crítica ao status quo 

capitalista, sendo, também, política. Marquinhos reconhece que a obra do Trio Calafrio possui 

uma dimensão política: ―as nossas músicas, elas acabam atingindo. Ela é política. Algumas 

pessoas ficam com medo, porque mexe na ferida‖ (entrevista concedida ao autor). 

 Apresentamos diversos indícios acerca da possibilidade do Trio Calafrio ser conside-

rado uma expressão da noção/conceito de ―compositores críticos‖: letras de músicas, falas e 

depoimentos a partir de documentários e entrevistas, especialmente das entrevistas que reali-

zamos com Marquinhos Diniz. Essas evidências interrogadas permitiram apreender a critici-

dade existente na obra desses compositores e dialogar diretamente com a noção/conceito de 

―compositores críticos‖, posto que pudemos analisar detidamente a íntima relação entre as 

suas concepções de mundo críticas às relações sociais capitalistas e o discurso de crítica social 

que faz parte da maioria de suas músicas. 

 Nesse último capítulo, mergulhamos na empiria escolhida para interrogar a no-

ção/conceito de ―compositores críticos‖: o Trio Calafrio. Apresentamos os seus compositores: 

Barbeirinho do Jacarezinho e Luiz Grande, já falecidos, e Marquinhos Diniz, que tivemos a 

oportunidade de entrevistar. Apresentamos dados biográficos sobre cada um deles, a formação 

do trio, o processo pelo qual se fizeram trabalhadores da música, a situação e as condições de 

vida da classe trabalhadora no geral e as condições dos músicos e compositores em particular 

(especialmente a questão dos direitos autorais). Analisamos, também, a maneira pela qual a 
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sua obra constitui uma importante denúncia das diversas opressões existentes na sociedade 

capitalista. Acreditamos que o Trio Calafrio seja a primeira de muitas evidências que podem 

ser interrogadas para a construção da noção/conceito de ―compositores críticos‖.  
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CONCLUSÕES: “CANTO PARA DENUNCIAR O AÇOITE, CONTRA A TIRANIA E 

PARA ANUNCIAR O DIA”  

 Após uma longa e árdua jornada de quase trinta meses de desenvolvimento da presente 

pesquisa, faremos algumas considerações finais a título de conclusões. Consideramos que a 

elaboração de toda pesquisa científica carrega grandes dificuldades e desafios que lhe são 

inerentes, como, por exemplo, a grande carga de leitura, o tempo despendido na consulta e na 

organização de fontes e de dados, como também o tempo despendido no processo de escrita. 

Tudo isto foi agravado por uma crise sanitária: a pandemia de COVID-19
16

, que restringiu a 

circulação de pessoas e a realização de diversas atividades, inclusive as acadêmicas, impac-

tando e limitando diretamente as atividades de produção desse trabalho acadêmico. Pratica-

mente todas as reuniões de orientação foram realizadas de maneira remota, desde abril de 

2020, sendo a primeira reunião presencial somente em julho de 2021, com uso de máscaras e 

distanciamento; o exame de qualificação de projeto, realizado em 29/06/2020, também ocor-

reu de maneira remota, via plataforma de reuniões virtuais, assim como ocorrerá a defesa fi-

nal, prevista para 27/08/2021. 

 Destacamos rapidamente as dificuldades advindas das condições de vida e de trabalho 

do trabalhador-estudante, professor e pai que tem de conciliar em sua rotina diária as ativida-

des profissionais do magistério, as atividades acadêmicas, os cuidados paternos e os afazeres 

domésticos. Felizmente, todas as adversidades e obstáculos apresentados não impediram a 

produção dessa pesquisa e é chegado o momento de prestar contas dos resultados e conclu-

sões a que pudemos chegar a partir de tudo o que foi apresentado e discutido.  

Tendo em conta os  nexos entre cultura, trabalho e educação, o objetivo geral da pes-

quisa foi analisar elementos que revelam concepções de mundo de ―compositores críticos‖ em 

relação ao modo capitalista de produção da existência humana. Os objetivos específicos fo-

ram: A) Refletir acerca da produção musical como resultado do trabalho e como expressão da 

cultura, tendo em conta suas dimensões educativas; B) Identificar autores/as cujas composi-

ções musicais revelem críticas às relações sociais capitalistas e, em particular, às contradições 

entre capital e trabalho presentes na sociedade brasileira; C) Apreender manifestações das 

                                                 
16

 No momento em que essas linhas estão sendo escritas, 26/07/2021, a pandemia ainda está longe do seu contro-

le, em grande parte pela postura negacionista do atual governo federal, que propagou mentiras e desinformações. 

O Brasil foi um dos últimos países a iniciar a vacinação da população e não está realizando um processo de imu-

nização satisfatório, com celeridade, além de conter casos de denúncias de corrupção na compra de vacinas; em 

decorrência desses fatores, mais de 550 mil vidas foram perdidas, entre elas as de dois compositores citados 

nessa pesquisa: Aldir Blanc (04/05/2020) e Nelson Sargento (27/05/2021). É necessário explicitar: acreditamos 

que o número de vítimas certamente é maior do que os divulgados pelos dados oficiais do governo negacionista.  
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condições de vida da classe trabalhadora e, em particular, dos trabalhadores da música, reve-

ladas e analisadas pelo Trio Calafrio e por compositores que possam ser caracterizados como 

―compositores críticos‖. Consideramos que esses objetivos foram parcialmente atingidos ao 

longo de toda a pesquisa; no entanto, a noção/conceito de ―compositores críticos‖ precisa ser 

aprofundada. 

Como indicamos na introdução dessa dissertação, os procedimentos de pesquisa con-

sistiram fundamentalmente em: 1) Revisão de literatura sobre as relações entre cultura, traba-

lho e educação, a partir do pensamento de Marx, Gramsci, Williams e Thompson. Este proce-

dimento permitiu refletir acerca da produção musical como resultado do trabalho e da expres-

são da cultura, tendo em vista suas dimensões educativas, conforme indicado no objetivo es-

pecífico A); 2) Revisão de literatura sobre a história da música popular e sobre as relações 

entre história e educação, recorrendo a letras de músicas de compositores que contribuem para 

evidenciar as contradições entre capital e trabalho presentes na sociedade brasileira, conforme 

o objetivo específico B); 3) Revisão filmográfica e discográfica da obra do Trio Calafrio, con-

forme objetivos A) e B): a) documentário ―Histórias: Fios desencapados‖, produzido pela TV 

Maxambomba a partir do projeto ―Puxando conversa‖, sob coordenação, roteiro e direção do 

professor Valter Filé; b) documentário ―Barbeirinho, entre Zecas, Bezerras e Cia‖; c) entrevis-

ta do Trio Calafrio concedida a Diogo Nogueira no Programa ―Samba na Gamboa‖; d) entre-

vista da Família Diniz concedida a Diogo Nogueira no programa ―Samba na Gamboa‖; e) 

entrevista de Marquinhos Diniz concedida a Soraia Alves no programa Herdeira da Madruga-

da; 4) Realização de entrevistas com o compositor Marcos Diniz (único integrante vivo do 

Trio Calafrio), com o objetivo de apreender suas concepções de mundo, bem como suas análi-

ses sobre as condições de vida da classe trabalhadora e, em particular, dos trabalhadores da 

música (conforme objetivo específico C); 5) Análise das músicas ―Apertar o cinto‖, ―Caviar‖, 

―Comunidade carente‖, ―Jeton‖, ―Na hora que a barriga ronca‖, ―Parabólica‖, ―Suburbano 

feliz‖, ―Cobra mandada‖ e Medo de virar galeto‖ (conforme objetivo específico C). 

 Relembraremos as principais questões e discussões que realizamos ao longo desse 

trabalho, em um esforço de construção de pequenas sínteses que permitam apontar as conclu-

sões da pesquisa. Em primeiro lugar, gostaríamos de retomar a noção/conceito central que 

propusemos inicialmente e que fomos construindo ao longo da pesquisa: ―compositores(as) 

críticos(as)‖ seriam aqueles(as) trabalhadores(as) da cultura que se caracterizam por ter a 

maior parte de suas composições (ou uma parte significativa) criada a partir de conteúdos 

críticos às relações sociais capitalistas; portanto, conteúdos politizados, que denunciam diver-
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sos tipos de opressões e injustiças sociais. Propomos essa noção a partir da constatação de que 

a música pode ser um elemento de contestação e crítica social, especialmente em nosso país, 

que possui uma rica e diversificada tradição musical. 

 Partimos da hipótese de que os ―compositores críticos‖ são recorrentes na história da 

música popular brasileira, e podem ser entendidos como intelectuais da classe trabalhadora. 

De diferentes maneiras, seja por meio de uma reflexão crítica, seja por meio de uma crônica 

em forma de denúncia ou do humor e da ironia, esses(as) artistas criticaram e problematiza-

ram a sociedade de sua época, expondo suas contradições, opressões, injustiças e desigualda-

des sociais. A fim de corroborar tal hipótese, apresentamos diversos(as) compositores(as) que 

podem ser considerados(as) como expressão da noção/conceito de ―compositores críticos‖, 

especialmente no terceiro capítulo, no item ―Rastreando os compositores críticos: de Noel 

Rosa a Bia Ferreira‖, assim como os compositores do Trio Calafrio no quarto capítulo, como 

veremos adiante.   

As relações entre cultura, trabalho e educação, mediadas pela música, são expressão 

artística e, ao mesmo tempo, elemento de formação humana, podendo contribuir para a consti-

tuição de uma visão de mundo crítica às relações sociais de produção da vida que regem o 

capitalismo. Tentamos observar a composição musical enquanto um trabalho cultural e educa-

tivo exercido pelos(as) trabalhadores(as) da cultura e, por esse motivo, voltamos nossa aten-

ção e nossa análise para os(as) compositores(as) populares e seu processo de criação.  

 Como afirmamos na introdução, em um contexto de polarização política e ascensão 

do conservadorismo por meio de discursos e práticas como o que estamos vivendo (especial-

mente a partir de 2015/2016), julgamos oportuno e relevante explicitar que a denúncia das 

opressões e a defesa da igualdade e da liberdade não são exercidas apenas pelos(as) chama-

dos(as) ―comunistas‖, revolucionários(as) e intelectuais de esquerda, como defende uma ex-

pressiva parcela da população brasileira que abraçou o discurso conservador neofacista. A 

denúncia das opressões e a defesa da igualdade e da liberdade também fazem parte das ideias 

e do discurso da classe trabalhadora, do trabalho dos ―compositores críticos‖, trabalhado-

res(as) da cultura que produzem esses discursos a partir de suas composições. Embora parte 

dos compositores que não possuem uma cultura letrada/acadêmica/erudita construam seu dis-

curso crítico contido nas composições a partir do senso comum, é possível constatar que ele 

dialoga com o conhecimento acadêmico, principalmente aquele que é construído sob uma 

perspectiva crítica e emancipadora, como é o caso da perspectiva teórica em que estamos in-

seridos, o materialismo histórico dialético. 
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Aqui, reafirmamos que os(as) compositores(as) populares possuem diferentes origens 

sociais, concepções de mundo, formação intelectual, entre outras características que os(as) 

diferem entre si; portanto, seus discursos críticos possuem diversas formas e conteúdos. Ar-

gumentamos que esses discursos críticos podem levantar questões filosóficas e existenciais, 

empregar referências históricas, sociológicas e de diversas áreas científicas; podem constituir-

se em uma análise filosófica, política, histórica, sociológica, ou podem ser uma crônica do 

cotidiano da classe trabalhadora, construída a partir do humor, da ironia, da contestação ao 

status quo, do universo mental e cultural compartilhado pelos(as) trabalhadores(as) de uma 

mesma época. Entendemos que não devem existir hierarquias e nem superioridade entre esses 

discursos e consideramos que estes são complementares: tanto o discurso escolarizado quanto 

o discurso popular (sobre essa questão cf. AZEVEDO, 2013) auxiliam na compreensão crítica 

das relações sociais capitalistas e contribuem para a formação de concepções de mundo e-

mancipadoras.  

O trabalho de campo indica que, por meio da produção musical desses(as) artistas, é 

possível perceber as contradições sociais, principalmente aquelas engendradas pelas contradi-

ções fundamentais: a divisão da sociedade em classes, fundada na contradição entre trabalho e 

capital. Vimos que muitas composições críticas explicitam essas contradições, desvelando 

criticamente a realidade. Um tema recorrente, especialmente no samba, é a denúncia da explo-

ração da força de trabalho por parte da classe burguesa. Diversas composições que foram ana-

lisadas, especialmente as do Trio Calafrio, explicitam esses conflitos, tal como explicitam o 

processo de resistência desenvolvido pelos(as) trabalhadores(as). 

A pesquisa foi embasada teoricamente no materialismo histórico dialético, principal-

mente no debate teórico sobre cultura no interior do marxismo realizado a partir de três auto-

res: Gramsci, Williams e Thompson. Esses pensadores nos ajudaram a pensar a produção mu-

sical dos(as) compositores(as) populares a partir do nexo cultura, trabalho e educação. No 

primeiro capítulo, intitulado ―Mora na filosofia: fundamentos sobre cultura, trabalho e educa-

ção‖, nos esforçamos para construir e embasar teoricamente a noção/conceito de ―composito-

res críticos‖ a partir da teoria marxista e dos autores citados, além de autores(as) que contribu-

íram com uma bibliografia secundária de apoio.  

Trabalhamos com algumas categorias gramscianas que auxiliaram na construção e na 

análise de nosso objeto ao longo da pesquisa: atividade intelectual e filosófica, cultura, hege-

monia, concepção de mundo e consciência. Partindo das formulações de Gramsci de que to-

dos os seres humanos são filósofos e intelectuais, compreendemos que os(as) composito-
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res(as) são filósofos(as)/intelectuais, e que sua produção artística é uma atividade filosófi-

ca/intelectual. Ao compor, estão organizando a cultura (especialmente a cultura dos subalter-

nizados) e, também, legitimando ou contestando a hegemonia vigente, contribuindo, assim, 

para a construção do processo hegemônico (e, também, contra-hegemônico). Assim como os 

trabalhadores da música do Trio Calafrio, outros compositores e suas composições revelam 

concepções de mundo diversas, muitas vezes questionadoras e/ou opostas às concepções de 

mundo das classes dominantes. As obras desses(as) artistas expressam suas consciências, ou 

seja, o entendimento que possuem da realidade, das relações e das contradições sociais. O 

discurso crítico produzido a partir das letras das canções é um dos diversos elementos que 

integram o processo de desenvolvimento de uma consciência crítica por parte da classe traba-

lhadora. 

A ideia gramsciana de que todos os seres humanos são filósofos/intelectuais foi central 

para esse trabalho de pesquisa. Como afirmamos no primeiro capítulo, os(as) composito-

res(as) da música popular possuem diferentes trajetórias escolares e formações intelectuais. 

Alguns(mas) autores(as) são capazes de produzir suas canções a partir do conhecimento cien-

tífico, porém a maioria deles(as) parece produzir a partir do senso comum e do conhecimento 

adquirido pela experiência; procuramos entender todos(as) eles(as) a partir da concepção 

gramsciana de filósofos/intelectuais; para dialogar com essa afirmação e corroborá-la, resol-

vemos escolher o Trio Calafrio, especialmente Marquinhos Diniz, compositores que produ-

zem a partir da experiência, como evidência interrogada da nossa noção/conceito. Pudemos 

constatar que Barbeirinho do Jacarezinho, Luiz Grande e Marcos Diniz são filóso-

fos/intelectuais da classe trabalhadora que expressam concepções de mundo críticas às rela-

ções sociais capitalistas por meio de suas músicas. Assim, foi possível demonstrar que pesso-

as da classe trabalhadora com baixa escolaridade, como, por exemplo, os compositores do 

Trio Calafrio, são capazes de perceber e elaborar criticamente a realidade social em suas can-

ções. 

Uma questão que merece uma investigação mais aprofundada é a possibilidade de 

classificar determinados(as) ―compositores críticos‖ como intelectuais orgânicos da classe 

trabalhadora. Isso porque os(as) compositores(as) críticos, em seu conjunto, apresentam dife-

rentes níveis de inserção social crítica, o que não nos permite considerar que todos(as) eles(as) 

possam ser classificados como intelectuais orgânicos. Existem compositores(as) como Noca 

da Portela, que foi simpatizante e estabeleceu relações com o Partido Comunista Brasileiro 

(PCB), e Leci Brandão, candidata estadual pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB); por-
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tanto, esses(as) compositores(as) possuem uma atuação política para além de sua produção 

musical e seria mais fácil, ainda que precoce, classificá-los como intelectuais orgânicos da 

classe trabalhadora. E em relação aos(as) compositores(as) que atuam e interferem politica-

mente apenas por meio de suas músicas? Poderiam ser classificados como intelectuais orgâni-

cos? Que outros elementos poderíamos considerar para que cada um(a) deles(as) possa ser 

considerado como intelectual orgânico – ou não? Essa é uma pergunta que segue em aberto e 

pode ser respondida em outras pesquisas.  

Além de Gramsci, outro autor em quem nos embasamos foi o lingüista gaulês Ray-

mond Williams e seus conceitos de cultura e hegemonia. Williams entende a cultura como 

―modos de vida totais‖, possibilitando a interpretação de que a cultura é o modo como os se-

res humanos vivem todos os aspectos de suas vidas, abrangendo a diversidade das formações 

e organizações sociais ao longo da história e das diferentes sociedades. Essa visão encontra 

ressonância no princípio gramsciano da cultura como organizadora da sociedade. É dentro da 

perspectiva de que a cultura é algo comum a todos os seres humanos que nossas reflexões se 

encaixam. A partir das canções analisadas, pudemos entrar em contato com alguns aspectos 

desses ―modos de vida‖: o Trio Calafrio nos informa sobre diversas características desses mo-

dos de vida da classe trabalhadora; em ―Caviar‖, podemos saber sobre seus hábitos alimenta-

res: ―sou mais ovo frito, farofa e torresmo‖; em ―Suburbano feliz‖ é possível perceber a soli-

dariedade existente entre os moradores dos subúrbios cariocas. 

 Sobre o conceito de hegemonia, Raymond Williams trabalha com seus aspectos subje-

tivos, tais como: práticas, expectativas, sentidos, percepções, significados, valores, senso da 

realidade. A hegemonia da classe dominante está imersa e difundida em nosso cotidiano, des-

de as menores e mais íntimas dimensões de nossas vidas. Williams afirma que a hegemonia é 

uma ―cultura‖, que é criada e recriada pelos detentores do poder e imposta aos subalterniza-

dos, que, em sua maioria, enxergam e percebem a realidade de acordo com os valores e com a 

perspectiva da classe dominante. A hegemonia é vivida e experimentada em diversas situações 

e de diversos modos. As criações artísticas e culturais podem corroborar ou contestar a hege-

monia vigente, o que ocorre no caso da música; nem todos os compositores e nem todas as 

composições podem ser encarados como críticos, tendo em vista que a maioria dos(as) artistas 

e produções está ao lado do status quo. Por isso, voltamos nossa atenção para composito-

res(as) que dirigem uma parte significativa da sua produção contra a hegemonia vigente, es-

pecialmente o Trio Calafrio, pois vimos como grande parte de sua obra é composta por de-
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núncias das árduas condições de vida da classe trabalhadora e por contestações à hegemonia 

vigente. 

E. P. Thompson nos auxiliou com seus conceitos de história vista de baixo, agência 

humana, cultura, classe, luta de classes, consciência de classe e experiência. Ao elegermos 

compositores da música popular como sujeitos de nossa pesquisa e suas letras como uma das 

principais fontes documentais, nos aproximamos da proposta teórica e metodológica da histó-

ria vista de baixo (e procurando captar processos educativos vistos de baixo). A partir dessas 

composições, é possível revelar a agência humana desses compositores, que atuam como su-

jeitos históricos, deixando sua marca registrada no tempo. O debate sobre cultura em Thomp-

son permitiu a apreensão desta sobre a perspectiva classista, evidenciando o caráter de resis-

tência da cultura popular na longa duração, sendo extremamente relevante para nossa pesqui-

sa. A discussão sobre classe, luta de classes e consciência de classe foi fundamental para en-

tendermos os compositores a partir de sua origem da classe trabalhadora, a sua produção a 

partir da luta de classes (especialmente como essas letras expressam a luta de classes); as di-

versas denúncias de exploração do trabalho revelam um discurso pautado pela consciência de 

classe trabalhadora. Por fim, a mais poderosa categoria thompsoniana, experiência, nos auxi-

liou a compreender a produção musical desses(as) artistas a partir de suas experiências de 

classe, principalmente aquelas compartilhadas por toda a classe trabalhadora, como a  explo-

ração da força de trabalho e as resistências contra essa exploração.  

Ao ouvirmos essas composições, estamos entrando em contato e interagindo com as 

experiências desses compositores, que são semelhantes às experiências dos ouvintes que per-

tencem à classe trabalhadora. A dimensão educativa dessas composições pode ser potenciali-

zadora não apenas da denúncia, mas da agência humana na luta pela transformação da socie-

dade – questão esta que pode se constituir como objeto de uma nova pesquisa. 

A partir das músicas do Trio Calafrio e de outros(as) ―compositores críticos‖, as pes-

soas podem refletir e aprender sobre a realidade humano-social, as diversas formas de opres-

são existentes na sociedade assim como as diversas formas de resistências da classe trabalha-

dora; essas canções também revelam a agência humana de mulheres e homens, e podem susci-

tar reflexões e aprendizagens sobre a própria possibilidade de agência humana dos(as) ouvin-

tes. Os(as) compositores(as) e suas músicas não apenas divertem, mas também ensinam lições 

de vida. Nesse sentido, destacamos o depoimento de Noni Carvalho, da TV Maxambomba, no 

documentário ―Histórias: Fios desencapados‖ de Valter Filé; ela declara que os compositores 

―dão lições de vida, sobre o amor, o sofrimento, tudo que faz parte da vida humana, e que 
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[ela] aprende muito‖. Essas palavras confirmam e reforçam o potencial educativo dos(as) 

compositores(as) da música popular e de suas obras. E, dentro desse potencial educativo, pro-

curamos trabalhar com os ―compositores críticos‖, cujas canções podem contribuir para uma 

educação de caráter contestador e emancipador. 

 Esperamos que nossa pesquisa suscite reflexões e investigações sobre os(as) composi-

tores(as) da música popular, especialmente aqueles(as) que consideramos e/ou que possam ser 

considerados(as) críticos(as). Como diriam os compositores Eduardo Gudin e Paulo César 

Pinheiro: ―ser poeta é difícil demais‖, porém o ―poeta é o coração geral‖. E, retomando as 

palavras de Caetano Veloso, na música ―Festa imodesta‖, ―Salve o[a] compositor[a] popular‖.  
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ANEXO I – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

BLOCO 1 - VIDA PESSOAL E FAMILIAR, EDUCAÇÃO, ESCOLA.  

BLOCO 2 - FAZER-SE TRABALHADOR DA MÚSICA. 

BLOCO 3 - CONDIÇÕES DE VIDA E DE TRABALHO. 

BLOCO 4 – TRIO CALAFRIO. 

BLOCO 5 - DIREITOS AUTORAIS E ARRECADAÇÃO. 

BLOCO 6 – OUTROS. 

BLOCO 7 - COMPOSITORES E COMPOSITORES CRÍTICOS. 

 

BLOCO 1 - VIDA PESSOAL E FAMILIAR, EDUCAÇÃO, ESCOLA: 

1. Fale um pouco sobre a sua infância. 

2. Como foram as suas condições de vida e de sua família durante sua infância e adolescên-

cia? Passaram algum tipo de dificuldade? Quais?  

3. Em entrevista no programa ―Herdeira da madrugada‖, com Soraia Alves, você declarou: 

―Eu terminei o meu segundo grau em 2017, eu fiz o ENEM agora‖. Como foi sua vida esco-

lar? Que dificuldades enfrentou? Por que resolveu retomar os estudos? Explique um pouco 

essa questão.  

4. No programa ―Samba na Gamboa com a família Diniz‖,  Mauro afirma que Monarco o 

ninava cantando samba. Qual a influência de sua família no aprendizado do samba?  

5. Quais são as suas primeiras memórias e lembranças musicais? Quais os primeiros artistas e 

músicas que lembra ter ouvido? Com que idade?  

6. Vi que você toca tantan e cavaco, e o seu irmão Mauro é excelente cavaquinista. Você toca 

outros instrumentos também?  

7. Na sua formação como trabalhador da música, você teve a oportunidade de fazer alguns 

cursos?  Como e com quem vocês aprenderam a tocar e cantar? 

8.  Quais são as suas principais referências culturais (escritores, poetas, literatos)? Quais as-

suntos você teve a oportunidade de estudar na escola e, também, ao longo da vida? 

 

BLOCO 2 - FAZER-SE TRABALHADOR DA MÚSICA: 

9. A partir desse momento, queria concentrar nossa conversa na sua trajetória como compo-

sitor. No documentário ―Fios desencapados‖, de Valter Filé, você conta que com 13 anos de 

idade ganhou um concurso com uma composição e pensou que poderia seguir a carreira de 

compositor.  Poderia dar detalhes? Essa foi sua primeira composição? Qual concurso era esse? 
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O que o motivou a participar desse concurso? Lembra da composição? Teve parceiros? Como 

foi essa tentativa de compor: teve dificuldades, levou quanto tempo, gostou ou não do resulta-

do final?  

10.  No programa ―Samba na Gamboa com a família Diniz‖, você disse que seu pai não in-

centivava a carreira musical dos filhos. ―Papai vem bem das antigas e sempre tendenciou um 

outro caminho pra gente. Papai queria que a gente tivesse uma outra profissão. Por causa das 

coisas que acontecia, ele via que era muito difícil de gravar, não se tinha dinheiro de nada, de 

edição. Pelo fato de ele ser muito zeloso com a gente, falava ―eu não quero vocês metido nis-

so‖. Ele não queria isso pra gente, por causa do sofrimento, mas viu que não adiantava e se 

juntou com a gente‖. Como foi esse processo de aceitação? O que ele falava pra vocês sobre 

as dificuldades da vida de músico e compositor? Vocês ―bateram o pé‖? Em que momento ele 

passou a aceitar?  

11.   Você aprendeu alguma coisa sobre composição com seu pai? Pediu ajuda a ele nas pri-

meiras composições? Ele dava opiniões sobre as composições que você mostrava? Te incenti-

vava? Algum compositor da Portela te ajudou com suas primeiras composições? Algum te 

―apadrinhou‖? Alguns elogiavam e opinavam sobre suas composições? 

12.  Quais foram os principais compositores em quem você se inspirou? Quais deles foram as 

suas referências?  

13.  Quais foram seus primeiros parceiros de composição?  

14.  Na entrevista do programa ―Herdeira da madrugada‖, você declarou que não se interes-

sou em fazer samba de amor para não competir com Almir Guineto e seu pai, Monarco. Quais 

foram as temáticas das suas primeiras composições? Você tentou fazer sambas falando de 

amor? Quais assuntos lhe chamavam atenção para compor? 

15.  Na mesma entrevista, você afirma que resolveu adotar um estilo jocoso. Como foi esse 

processo? Por que tomou essa decisão? Apenas para não competir com seu pai e Almir Guine-

to em sambas que falam de amor? Em quais compositores você começou a se inspirar para 

fazer esses sambas jocosos?  

 

BLOCO 3 - CONDIÇÕES DE VIDA E DE TRABALHO: 

16. Na entrevista do programa ―Herdeira da Madrugada‖, você afirma que começou a traba-

lhar com 12 anos, em uma oficina de carros; aprendeu a pintar carros e com 14, 15 anos já 

pintava carros sozinho. Depois, foi para o quartel (já era pintor profissional). Tocava em rodas 

de samba em festas, batizados e recebia algumas remunerações (15, 16 anos). Depois, traba-
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lhou em rádio, foi ser operador de rádio, deu baixa do exército (serviu 1 ano, 1 mês e 27 dias). 

Trabalhou na Rádio Mauá do Rio de Janeiro, além de ter feito muitos ―bicos‖ e  ―biscates‖, 

etc. Nessa época, como eram as condições de vida e de trabalho? O que era preciso para ga-

rantir a sobrevivência como músico?  

17.  Qual foi a primeira remuneração como compositor? Quando começou a ser remunerado 

regularmente por suas composições?   

18.  No entrevista do programa ―Herdeira da madrugada‖, você afirma que faz muitos shows 

por mês. Além de gostar dos palcos e das rodas, existe uma questão financeira também, certo? 

Você acha que apenas seus rendimentos como compositor seriam suficientes para o seu sus-

tento e de sua família? 

19. Você considera que seu trabalho como compositor é bem remunerado? Acha que recebe 

uma remuneração justa pelo seu trabalho? 

20. Ao observarmos a história da música brasileira, podemos constatar que, infelizmente, 

diversos compositores talentosos e, muitas vezes, famosos morrem na miséria: por exemplo, 

Cartola (que, com mais de 60 anos, trabalhava guardando/lavando carros), Nelson Cavaqui-

nho. Tive a oportunidade de conhecer e tocar com um grande compositor, que também morreu 

em dificuldades: Chiquinho Vírgula. Me parece que seu enterro teve de ser custeado por ami-

gos, parceiros e fãs. Recentemente, um dos nossos maiores compositores morreu em situação 

de penúria: Aldir Blanc, que passou pela situação absurda de ficar doente e não conseguir 

vaga em hospital, nem possuir recursos para pagar um plano de saúde ou uma internação. Por 

que você acha que isso acontece? Quais são os fatores que explicam essa situação precária dos 

músicos e compositores? Como mudar isso?  

21. Existe certa ―invisibilização‖ dos compositores em detrimento dos intérpretes; as pessoas 

associam as músicas mais aos intérpretes do que aos compositores. Por que você acha que 

isso ocorre? Como resolver essa questão? 

22.   Luiz Grande era taxista. Estacionava o táxi e parava de trabalhar para compor em algu-

mas situações. Já foi embora, largou o trabalho para não perder a ideia da composição, não 

dispunha de gravador. Barbeirinho trabalhou de vendedor de doces, servente de pedreiro, bis-

cates em serralheria. Os três precisaram dividir o ofício de compositor com outras atividades 

profissionais. Você acha que isso prejudicou ou limitou a carreira de vocês como composito-

res? 

23. Luiz Grande afirma que, em algumas ocasiões, estava conduzindo algum passageiro 

quando tocava ―Maria Rita‖ na rádio do carro; alguns pediam para aumentar o volume. Po-
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rém, Luiz Grande afirma que não tinha coragem de declarar que a música era sua, temendo 

que os passageiros não acreditassem e o tomassem por mentiroso. O que você acha disso? 

Isso já aconteceu com você? 

24. Como funcionava/funciona a questão da tensão entre inspiração e necessidade entre vo-

cês? Vocês dependiam unicamente da inspiração para compor? Já ―forçaram barra‖ para com-

por porque precisavam de dinheiro? Já pediram algum adiantamento ou empréstimo para al-

gum intérprete por necessidade? 

25. Sobre questões financeiras e condições de vida, Barbeirinho constata que teve músicas 

gravadas por Bezerra, Arlindo Cruz, Almir Guineto e ―tá duro, devendo a deus e o mundo‖. 

Você considera que seus parceiros morreram em uma boa condição financeira? A família deles 

teve dificuldade em arcar com os custos do enterro?  A família recebe direitos autorais por 

suas músicas? Os direitos autorais que a família recebe permitem viver em condições dignas?  

26. Sobre a questão da pandemia e do trabalho artístico, como essa situação vem afetando sua 

vida profissional? De que maneira você está tentando contornar essas dificuldades? Alguns 

músicos estão retomando o trabalho e realizando shows, apresentações. Qual a sua opinião 

sobre isso?  

 

BLOCO 4 – TRIO CALAFRIO: 

27.  Gostaria de começar a falar sobre o Trio Calafrio. Nas entrevistas analisadas, você decla-

ra que viu Barbeirinho pela primeira vez com 13 anos; seu pai o mostrou para você, mas não 

apresentou vocês. Só foi conhecê-lo em algum samba alguns anos depois. Também disse que 

conheceu Luiz Grande através dos discos que comprava no Mercadão de Madureira. Gostaria 

que falasse um pouco mais sobre isso: os detalhes do primeiro encontro com Barbeirinho; 

esses discos eram do Luiz Grande ou de outros artistas com músicas dele?  

28.  Você também falou que começou a amizade com Luiz Grande no Ponto dos composito-

res, na rua 13 de Maio. Poderia falar um pouco sobre esse lugar? Quais eram os compositores 

que se reuniam lá? Por que se reuniam lá?  

29.  Você declarou que apresentou Barbeirinho e Luiz Grande. Como foi esse dia, esse encon-

tro? 

30.  De quem foi a ideia de começarem a compor juntos? Levou quanto tempo para começa-

rem a parceria?  

31.  Gostaria que você falasse um pouco sobre a relação de vocês com o Bezerra da Silva. 

Barbeirinho e Luiz Grande gravaram com o Bezerra antes do Trio Calafrio? Como você co-
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nheceu o Bezerra? Como foi a escolha das músicas que ele gravou de vocês? Vocês mostra-

vam muitas músicas pra ele? Ele encomendava músicas para vocês?  

32.  E a relação com Zeca Pagodinho? Ele que batizou o trio, certo? O antigo nome era ―par-

tido em três‖, né? Conte um pouco mais sobre a relação entre vocês. Qual a primeira música 

que ele gravou de vocês? ―Parabólica‖?  

33.  Zeca foi um dos artistas que mais gravou vocês. Por que você acha que essa parceria en-

tre o Trio Calafrio e Zeca Pagodinho deu tão certo?  

34.  Em algumas ocasiões, vocês afirmaram que não tem espaço na grande mídia. Por que 

você acha que isso acontecia? Depois que o Zeca começou a gravar as músicas de vocês, con-

seguiram mais espaço? 

35.  Já tiveram alguma música ―censurada‖ por intérpretes ou por gravadoras? 

36.  Como era o processo de composição entre vocês? Vocês afirmaram que fizeram música 

por telefone, um dava uma parte e os outros completavam. Também afirmaram que, às vezes, 

ficavam 4, 5 meses sem compor e em outras faziam 4, 5 músicas no mesmo dia. Poderia ex-

plicar melhor essa questão? 

37.  No programa do ―Samba na Gamboa com o Trio Calafrio‖, você afirmou que ―fio desen-

capado foi encapado, a gente tem uma visão mais comercial‖. O que isto quer dizer?  

38. Sobre o Baú do Trio Calafrio: foi lançado? Quando será? Dentro dessas músicas existem 

composições críticas? Poderia falar sobre algumas ou cantar? 

 

BLOCO 5 - DIREITOS AUTORAIS E ARRECADAÇÃO 

39. Gostaria de começar a entrar em um assunto delicado, espinhoso: a questão da arrecada-

ção de direitos autorais. Barbeirinho afirma que os órgãos de arrecadação ganham dinheiro 

em cima dos compositores, pois os compositores são os ―patrões‖ por comporem as músicas, 

só que a maior parte do dinheiro dos direitos autorais vai para os executivos dos órgãos de 

arrecadação (―A música quem fez foi eu, eles tão comendo e meu filho não tá comendo nada). 

Gostaria que comentasse sobre essa questão. Os compositores são explorados? Por quem? 

40. Você considera satisfatórios os valores arrecadados e pagos pela reprodução e circulação 

de suas músicas?  

41.  Você acha que os compositores, de uma maneira geral, foram ou são omissos na questão 

da organização e mobilização na luta pelos seus direitos e valorização do seu trabalho? Por 

que?   

42. Você é sindicalizado ou possui alguma relação com o sindicato dos músicos? Por que?  
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43.  Sobre a arrecadação da música ―Caviar‖, vocês dizem que não foi boa. Poderia explicar 

um pouco melhor essa história?  

44.  Pelo que pude perceber, existe uma irregularidade a cada mês na arrecadação dos direitos 

autorais. Em alguns meses vem uma quantia razoável, satisfatória ou elevada e, em outros 

meses, uma quantia insuficiente. Poderia explicar melhor essa questão? É necessário haver 

um planejamento do compositor para compensar os meses de baixa arrecadação? 

 

BLOCO 6 – OUTROS. 

45. A primeira composição de vocês foi ―Mal da telha‖, uma letra em que debocham de um 

homem afeminado. Como você enxerga essa questão hoje em dia? Faria outra letra com esse 

teor?  

46. Em relação a essas temáticas mais sensíveis, como machismo, racismo, homofobia, pode-

ria fazer uma comparação sobre como era compor no passado e agora? Você teve que se in-

formar, se ―atualizar‖ sobre esses debates? 

47. Qual a sua religião? Praticante? Em que medida as composições do Trio Calafrio se rela-

cionam com os princípios religiosos? Consegue conciliar o mundo do samba com a religião?  

48. Poderia comentar um pouco sobre a situação política econômica e social da nossa cidade e 

do nosso país na atualidade, nos últimos anos?  

 

BLOCO 7 - COMPOSITORES E “COMPOSITORES CRÍTICOS”. 

49.  Gostaria que você falasse um pouco sobre a importância dos compositores e compositoras 

da música popular para a sociedade e a cultura brasileiras. 

50.  Ao pensar nos compositores da história do samba e da música popular, podemos constatar 

que existem poucas mulheres. Qual a sua opinião sobre isso?  

51.  É possível perceber um discurso crítico nas composições do Trio Calafrio, feito de manei-

ra jocosa, como você mesmo afirma, irônica, com linguagem popular. Nas entrevistas, é pos-

sível perceber que vocês também têm uma percepção crítica da realidade. A quais fatores você 

deve essa sua visão de mundo crítica? Por que você quis começar a compor sambas com críti-

cas sociais? 

52.  Barbeirinho declarou que só estudou até o segundo ano da escola primária, por conta das 

suas difíceis condições de vida. Apesar disso, é possível constatar que tinha uma percepção 

crítica e profunda da realidade. Como você explicaria esse fato? 
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53.  Barbeirinho afirmou que a sua música é uma forma de protestar; a música tem que levar 

uma mensagem. Vocês conversavam sobre essa questão? Qual a importância desse protesto? 

54. Barbeirinho dizia que ―o compositor do morro é um cronista do cotidiano. Se der um mo-

te, a gente dá um bote. Faz um pagode e o povo vai cantar‖. Poderia comentar/explicar essa 

frase? 

55.  Na entrevista do programa ―Herdeira da madrugada‖, você afirma que gosta ―de dar uma 

mexida, porque o sistema tem que ser acordado. Eu vejo muitas crianças na rua, com fome, 

muitas crianças com vontade de estudar. Eu entro em todos esses morros, Jacarezinho, Sal-

gueiro, Mangueira, eu vejo a criançada no sinal jogando bolinha pra cima, eu fico muito triste. 

Então, através da minha música, eu tento dar um beliscãozinho nas autoridades e também nas 

pessoas que tão muito descansadas, não é só as autoridades não‖. Poderia comentar mais so-

bre essa questão? Você considera que uma das principais características das suas composições 

é esses ―belicãozinhos‖ nas autoridades e na sociedade, nas pessoas?  

56.  Na mesma entrevista, você afirma que, na sua música, você cobra das autoridades, mas 

em algumas músicas cobra também de seres normais. ―Eu gostaria que eles acordassem. A 

música serve pra esse alento aí, pra despertar as pessoas. O samba não é só pra pessoa ficar 

alegre, é um protesto. Pô, essa música aí tá me dizendo alguma coisa‖. Comente mais sobre 

essa questão. O que você acha que os seres humanos normais podem fazer para melhorar a 

sociedade e exigir seus direitos? Você comentou que gostaria que eles acordassem e que a 

música despertasse as pessoas. Considera que sua música contribui para conscientizar as pes-

soas, educar as pessoas? Quais as mensagens que você deseja que suas músicas levem para as 

pessoas? 

57. No programa do ―Samba na Gamboa com o Trio Calafrio‖, você falou sobre a questão da 

inspiração para falar do cotidiano e afirmou que ―a gente fica meio chateado com um monte 

de coisa; a divisão é mal feita [que divisão?]. A gente fica procurando um jeito de expressar 

isso, de reclamar. A gente não vai brigar com os caras [que caras?]; então através da música 

acho que é um caminho melhor pra se expressar‖. Comente mais sobre essa questão. 

58.  Você acha que, se não tivessem adotado um discurso crítico e tivessem investido em le-

tras de amor ou apenas de humor, teriam conseguido mais fama, reconhecimento e dinheiro? 

Por que?  

59.  Vocês três conversavam sobre os problemas econômicos e sociais e a situação política do 

país? Alguma conversa nesse sentido já virou música?  
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60.  Você acha que seu trabalho como compositor pode ser considerado como uma militância 

política, entendendo política em um sentido mais amplo do que o usual? 

61. Você acha que o seu trabalho de compositor e o trabalho dos compositores e compositoras, 

em geral, podem contribuir para uma sociedade mais democrática, justa, igualitária?  

62.  O que as pessoas podem aprender ouvindo suas músicas e as de outros compositores? 

63. Alguns(mas) compositores(as) populares se destacam por um discurso crítico em suas 

letras; faz sentido falar em ―compositores(as) críticos‖? Se sim, quais deles(as) possuem essa 

característica ao longo da história do samba e da música? Como você definiria o que é um 

―compositor crítico‖?  
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ANEXO II – FOTOS 

 
O pesquisador da música popular brasileira José Ramos Tinhorão, falecido em 03/08/2021. 

Foto Rosena Rosa / Agência Brasil 

 

 

 
O compositor e cronista Aldir Blanc, falecido em 04/05/2020 vítima de COVID-19, em sua biblioteca. 

Foto Leo Martins / Agência O Globo 

 

 
O compositor mangueirense Nelson Sargento, falecido em 27/05/2021, vítima de COVID-19. 

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/cultura/2021-05-27/nelson-sargento-icone-do-samba-morre-aos-96-

anos-por-complicacoes-da-covid-19.html>. 
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Aldir Blanc e Nelson Sargento 

Disponível em: <https://www.facebook.com/tapirando/photos/a.934619373220690/4747916525224270/>. 

 

 
O autor com Chiquinho Vírgula, compositor de sucessos como ―Insensato destino‖ (parceria com Acyr 

Marques e Maurício Lins) na Roda de Samba PedeTeresa, no Bairro de Fátima. 2014/2015.  

Acervo pessoal do autor. 

 

 
Homenagem da Roda de Samba PedeTeresa ao compositor Chiquinho Vírgula pelo seu aniversário de 60 anos no 

ano de 2015. Acervo pessoal do autor 
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Homenagem da Roda de Samba PedeTeresa ao compositor Chiquinho Vírgula pelo seu aniversário de 60 anos no 

ano de 2015. Acervo pessoal do autor 

 

 

 

 
O autor com o compositor Almir Guineto no pagode da Tia Doca, no bairro de Oswaldo Cruz, Zona Norte, em 

2014/2015. 

Acervo pessoal do autor. 

 

 
O autor com Adilson Bispo, compositor de sucessos como ―Conselho‖ (em parceria com Zé Roberto) na Roda de 

Samba PedeTeresa, na Avenida Gomes Freire, 27, Centro do Rio de Janeiro. 

Acervo pessoal do autor. 
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Flyer de divulgação da participação do compositor do Trio Calafrio, Barbeirinho do Jacarezinho, na Roda de 

Samba PedeTeresa em 10/04/2015. 

Acervo pessoal do autor. 

 

 
Barbeirinho na Roda de Samba PedeTeresa. 

Acervo pessoal do autor. 

 

 
Barbeirinho na Roda de Samba PedeTeresa. 

Acervo pessoal do autor. 
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Chiquinho Vírgula e Barbeirinho do Jacarezinho na Roda de Samba PedeTeresa. 

Acervo pessoal do autor. 

 

 
Chiquinho Vírgula e Barbeirinho do Jacarezinho na Roda de Samba PedeTeresa. 

Acervo pessoal do autor. 

 

 
O autor tocando com Barbeirinho na Praça Agripino Grieco, bairro do Méier, Zona Norte da cidade do 

Rio de Janeiro, em 22/10/2016 

Acervo pessoal do autor/ fotógrafo Beny Cazim 



212 

 
Trio Calafrio no documentário ―Histórias: fios desencapados‖, produzido por Valter Filé e TV Maxambomba. 

 

 

 
Foto que ilustra o CD do Trio Calafrio, lançado em 2003. 
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Trio Calafrio no Quintal do Zeca, gravado em Xerém no ano de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trio Calafrio no Quintal do Zeca, gravado em Xerém no ano de 2012. 

 

 


