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RESUMO

i

palavras- chave: música popular - geografia - cultura - uso do território
- trabalho musical

Este trabalho é uma aproximação entre a Geografia como disciplina e a 
música popular de canção, no Brasil e no Município de São Paulo. A 
concepção de Geografia e música não é uma simples localização de 
regionalizada de gêneros musicais, nem tampouco uma descrição do 
fenômeno musical em si mesmo.
A música sempre é analisada em seus possíveis contextos sócio-espaciais, 
e como tal, tenta-se dar conta do conceito de 'uso do território' cunhado pelo 
geógrafo Milton SANTOS. O uso do território consistiria em sistemas de 
objetos inseparáveis de sistemas de ação.

• Neste caso, a música (evento musical), ou melhor, sua execução, 
propagação, difusão, sua fixação em suportes são analisados como 
contextos socioespaciais.
No conceito de 'formação sócioespacial', analisa-se o papei da indústria 
cultural e do Estado brasileiro como vetores organizativos do 'evento' 
musical. Analisam-se, também, as diferenças destes vetores em relação a 
densidade cultural e o entorno sobre o qual a cultura se cria e se produz.
No primeiro momento do trabalho, realiza-se uma genealogia no sentido de 
captar de que maneiras as geografias (acadêmicas ou genéricas) tentaram e 
tentam esta aproximação com o evento musical. Discute-se, posteriormente, 
alguns conceitos internos à disciplina e de que modo estes conceitos 
poderiam ser elementos fundadores da análise proposta.
Na segunda parte do trabalho, discute-se os diferentes usos do território no 
contexto do evento musica! no Brasil, em geral, e no município de São 
Paulo.
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RESUMO/ABSTRACT

RESUMEN

ABSTRACT

Palabras-claves : 
trabajo musical

This work is an approach between Geography as a subject and the popular music, in 
Brazil and in the City of São Paulo. The conception of Geography and music is neither a 
simple regionalised location of kinds of music, nor a description of music phenomena 
itself.
Music is always analysed in its possible social-spatial contexts, and as such it is an 
attempt to account for the concept of “use of the territory” coined by the geographer 
Milton SANTOS. The use of the territory would consist of systems of objects that are 
inseparable from systems of actions. In this case, music (musical event), that is, its 
execution, broadcasting and recording, are analysed as socio-spatial contexts.
In the concept “social-spatial formation” the role of cultural industry and Brazilian State 
are analysed as organizational vectors of the musical “event”, and the differences 
between these vectors related to the cultural density and the location where it is bom. 
First, a genealogy in order to grasp how the two geographies (academic or generic) 
have tried and still try this closeness to the musical event is carried out. Subsequently 
some inner geographical concepts are discussed, so these concepts could be basis of 
the proposed analysis.
The second part of this work discusses the different uses of the territory in the context 
of musical event in Brazil as a whole, and, more specifically, in the City of São Paulo.
Keywords: popular music — geography — culture — use of the territory — musical work

Este trabajo es una aproximación entre la Geografia como disciplina científica y la 
música popular de canción, en Brasil y en el município de São Paulo. La concepción de 
geografia y música no es solamente una simple ubicación regionalizada de géneros 
musicales y tampoco una descripción del fenómeno musical en si mismo.
La música es siempre analizada en sus posibles contextos socioespaciales y, por lo 
tanto intenta darse cuenta del concepto de “uso del território”, acunado por el geógrafo 
Milton SANTOS. El uso del território consistiria en sistemas de objetos inseparables de 
sistemas de acción. En este caso la música (evento musical), es decir, su ejecución, 
propagación, difusión, su fijación en suportes, son analizados como contextos 
socioespaciales.
En el concepto de “formación socioespacial”, se analiza el papel de la industria cultural 
y del estado brasileno como vectores de organización del “evento” musical y las 
diferencias de estos vectores relacionados a la densidad cultural y el radio de acción 
sobre el cual se crea y se produce.
En un primer momento del trabajo, se realiza una genealogia en el sentido de captar 
de que formas las geografias (académicas o genéricas), intentaron e intentan una 
aproximación con el evento musical. Son discutidos posteriormente algunos conceptos 
internos a la disciplina, y como estos podrían ser elementos fundadores del análisis 
propuesto.
En un segundo momento del trabajo son discutidos los diferentes usos del território en 
el contexto del evento musical en Brasil, de forma general, y en el município de São 
Paulo en particular.

música popular - geografia - cultura - uso del território -
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APRESENTAÇÃO

No Dep. de Geografia/USP, fizemos para o Laboratório de Planejamento, a 

tradução de um texto do geógrafo Neil SMITH no qual havia uma proposta de 

tipologias de escalas geográficas, cujo extremos seriam a escala do corpo e a 

escala global, passando pelas mais tradicionais escalas do urbano, regional e 

nacional. Queria ele demonstrar que na produção do espaço do homem, havia 

uma conexão entre todas estas escalas, revelando o espaço relativo.

Assim, me parece interessante apresentar aqui um pouco do estado da arte em 

torno ao assunto que trabalho. Não poderia, penso, discutir tudo isso sem 

demonstrar aquilo que pode ser chamado de porta de entrada de minha 

elaboração, a saber: o território e a cultura. Talvez sejam também estes termos - 

porque não - a porta de saída: o objetivo teórico e prático principal da 

contribuição.

A idéia de realização desta pesquisa, nasceu de reflexões que tiveram origem 

em trabalhos que não se relacionam diretamente e que marcam desde o 

momento da graduação até os dias atuais.

Esta pesquisa está sendo construída a partir de reflexões que realizo desde o 

término da minha graduação. O momento em que chegamos agora, foi 

atravessado por uma série de fatos novos, tanto no meio musical brasileiro, 

quanto na própria formulação geográfica. Fatos estes que de alguma maneira 

redesenharam o projeto inicial.

No entanto, deixo claro que estamos conscientes de que realizo uma 

dissertação de mestrado, o que significa que o projeto não está sendo 

trabalhado para demonstrar nenhuma tese, mas pretende reunir reflexões que 

no futuro embasem o objetivo posterior de defesa de tese.
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A compreensão da ‘corporal ização’ de uma determinada ‘aptidão’, levou-me a 

pensar em uma aproximação reveladora, um inventário qualitativo dos recursos 

humanos, além do recenseamento populacional meramente estatístico e 

abstrato. A produção humana, humaniza o mundo dentro e fora do homem.

Por esta perspectiva, nasceu a ideia deste projeto: abordar a formação e 

trabalho de músicos, compreendendo sua territorialidade. A conexão pretendida 

seria incluir os objetos e as ações no diante da corporalidade e aptidão...na 

perspectiva de construir elementos de uma geografia do cotidiano.

Este texto chamou-me à atenção para o fato de que a Geografia não havia 

desenvolvido uma linguagem ou ‘gramática’ para lhe dar objetivamente com a 

‘corporalidade’, mas que essa linguagem seria fundamental para dar visibilidade 

às diferenças produzidas no espaço, enriquecendo assim a geografia política. 

Nesta mesma direção, também assistimos a uma palestra do professor Ruy 

Moreira (Dep. de Geografia-UFRJ), por ocasião de um seminário de título 

“Recife é Aqui”, realizado no Dep. de Geografia-USP,. em 1996, na qual ele 

relata a imensa dificuldade de nossa disciplina em lhe-dar tanto com as artes 

como com o corpo humano, apesar de ser de nossa história a vertente ‘humana’ 

da Geografia.

Por ocasião do TGI (Trabalho de Graduação Individual), trabalhamos com a 

teoria da ‘refuncionalização’ de Milton SANTOS e procurei demonstrar que, no 

território usado, pôs-se em prática uma estratégia de ‘aptidão’ veiculada por 

meio do Programa Pró-aluno. Nesta estratégia, alunos habilitar-se-iam 

seletivamente, ‘corporal izando’ seletivamente um tipo de técnica.
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Oiá toca o fole de Ogum para os egunguns dançarem

F

Do Livro "Mitologia dos Orixás" de Reginaldo Prandi 
p. 309-310 Mito [181] - Oiá - lansã

•t

Oiá era esposa de Ogum 
e trabalhava com ele na forja 

Ogum pediu a Oxóssi que matasse um touro selvagem, 
tirou sua pele e com ele fez um fole. 

Oiá manobrava o fole, soprando a chama, 
enquanto Ogum usava o martelo e a bigorna.

O fogo da forja mantinha-se aceso o tempo todo. 
Um dia, havia uma festa de antepassados 

e os egunguns passeavam pela rua.
Cada família ia atrás do egungum 

que representava o ancestral de sua linhagem. 
Todos ficavam felizes em rever seu pai ou avô 

de volta ao convívio dos seus, 
cada um belamente envolto em panos soltos e coloridos, 

com o adorno de contas e espelhos brilhantes.
O fole de Oiá, manejado, com muita força por ela, 

emitia um som alto e rítmico. 
Os egunguns, passando em frente à oficina de Ogum, 

Começaram a dançar ao som da música do fole.
Oiá, vendo a alegria dos egunguns, 

tocava o fole com mais força e ritmo mais cadenciado, 
feliz também com a satisfação dos antepassados. 

O povo se reuniu em volta dos ancestrais e os levou. 
Os egunguns dançavam ao som do fole de Oiá.

O povo então a chamou de 
"Mulher-que-Domina-o-Egungum-com-o-Som-do-Fole". 

Ogum, ao ver o ajuntamento do povo, 
ficou orgulhoso de sua mulher. 

Ogum tirou a coroa de sua própria cabeça, 
tirou sua acorôe a colocou na cabeça de Oiá.

Tomou seu lugar no fole 
E mandou que ela, com a coroa na cabeça, 

fosse para a rua dançar com os egunguns e com o povo.
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INTRODUÇÃO

Gilberto Gil complementa ainda que a possibilidade de melhores momentos está 

na condição de melhoras quanto à macroeconomia e qualidade na educação. 

Ainda que haja pertinência nos reclamos dos artistas, eles nos levam no máximo 

a uma dramatização de problemas do trabalho musical.

O debate acima aponta para os imediatismos, repetições, necessidades de 

redefinições de políticas. Porém, o foco está no mercado que aponta, em todos 

os lugares, o caminho da homegeneização, da fatalidade nas várias formas de 

trabalho. A ‘aptidão’ musical não pode estar, a nosso ver, subjacente a estes 

vetores.

A ULM revela atender 1.500 (mil quinhentas) pessoas no núcleo Bom Retiro e 

5.000 (cinco mil) pessoas no núcleo Brooklin, sendo que estas vagas são 

internamente divididas entre formação musical, dança, oficinas e cursos livres. 

Os números demonstram, então, que há entre a demanda e a realização da 

expectativa uma defasagem de mais de 8.500 (oito mil e quinhentas) inscrições, 

mais de cinquenta por cento. Esta diferença já significaria problemas no que diz 

respeito ao acesso territorial. (Milton SANTOS, 1993)

Em artigo de setembro de 1998 (O Estado de São Paulo, Caderno 2: “Música”), 

os artistas Gilberto Gil, Marluí Miranda e Rodolfo Stroeter fazem afirmações 

apontando para o mercado musical brasileiro como mal organizado, imediatista 

e repetitivo. Diziam que esperam, como solução, uma redefinição das políticas 

deste mercado.

Parece haver um descompasso entre a demanda para a formação musical e as 

possibilidades de sua realização. A Universidade Livre de Música (ULM), por 

exemplo, divulgou pela internet (dados obtidos no início de 1999) que recebe 

anualmente 16.000 (dezesseis mil) inscrições “...para as suas concorridas 

vagas” nos núcleos do Bom Retiro e Brooklin no município de São Paulo.
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Pensando no acesso territorial, a medida qualitativa do valor do indivíduo 

depende do lugar onde ele está. Tanto que há os que podem utilizar 

amplamente os recursos de um dado território urbano por meio de acesso à 

mobilidade e à informação. Porém há um outro extremo: “os que nem podem 

levar ao mercado o que produzem, que desconhecem o destino que vai ter o 

resultado de seu próprio trabalho.” (Milton SANTOS, 1993:12)

Vamos interrogar se a formação de músico popular responde a este debate ao 

nível, por exemplo, de fluxo de informação; na preparação destes como agente 

culturais; na relação com o mercado. Pensamos deste modo, contribuir para o 

debate que reúne temas afins: o território, a cultura, o trabalho musical.

A localização dos indivíduos é um componente fundamental do território. Na 

maior parte dos casos prevalece não a vontade destas, mas a da força de 

mercado ou decisões de governo. Se pensamos em uma política redestributiva 

que procure as ordens vigentes, não se pode prescindir de se pensar nas 

localizações (disponibilidade, informação).

A 'corporalidade’ se revela nos termos do território usado, como local com 

significações apoiada na 'aptidão’, geografizando a noção de cotidiano 

conforme propõem Neil SMITH (1993) e Milton SANTOS (1996). Como 

sugerem os dados apresentados acima, pensamos na demanda e situação da 

formação e trabalho musical (as escolas, os ‘centros culturais’, a aptidão) e no 

território usado presente no debate dos artista.

Acreditamos assim que a pesquisa que nos propomos, colocando o homem 

como centro (não a técnica ou o mercado) é um inventário dos recursos 

humanos com perspectiva de sinalização para o propósito do encontro e da 

festa, Confrontando com as expectativas do homem vivendo, o tema da 

corporalidade comportaria em um cabedal teórico que inclui a reflexão e o 

trabalho empírico.
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I

Na segunda parte, tenta-se discutir uma geografia da situação em torno do 

problema e o papel de distintos atores que modificam e organizam o fenômeno 

musical. Discute-se sentidos (valores) e busca-se a compreensão das forças 

que podem incidir no cotidiano do trabalho musical.

Num primeiro momento do trabalho, aborda-se os encontros da Geografia com a 

música. Não se pretendeu um inventário exaustivo, mas um exame de algumas 

formas desses encontros e uma discussão qualitativa em que procurou-se 

demonstrar diferenças de concepções e de relações estabelecidas.

Num segundo momento, buscou-se possibilidades teóricas para a discussão 

entre Geografia e música. O evento demonstra-se em complexidade e a 

configuração musical permite-se ultrapassar a intenção de uma abordagem nas 

linhas de uma musicologia ou musicografia. Além também de uma mera 

descrição regionalizada de produções musicais. A centralidade estabelecida foi 

a busca da compreensão do uso do território vinculado à expressão do trabalho 

musical.

O evento musical é amplo e o objetivo do trabalho é chamar a atenção ao 

problema, discutir a possibilidade da contribuição da Geografia para o assunto e 

em alguma medida revigorar e avançar em torno do pensamento geográfico em 

que o autor está inserido e em momento de formação.
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Páginas Amarelas

Se fôssemos discutir e/ou apresentá-los todos, este trabalho de dissertação 

provavelmente não teria fôlego para tanto. No entanto, inserir alguns destes 

documentos é uma forma de enriquecimento do debate, e de certa maneira, 

uma forma de demonstrar a complexidade do tema.

A inclusão de tais documentos, como Página Amarela, é uma intersecção com o 

corpo do texto principal e aparece como lista e índice (endereços), com os quais 

presenteamos os leitores. O caminho que, a partir das Páginas Amarelas se 

pode tomar, é um convite tanto para o pesquisador do trabalho quanto para 

todos os demais: o futuro.

A pesquisa conseguiu reunir mais de duzentos e cinquenta documentos que se 

compõem de textos, reportagens de jornais e revistas e uma boa quantidade de 

material coletado junto à rede de computadores (internet).

No entanto, apesar de seu caráter transversal, as Páginas Amarelas serão vez 

ou outra citadas no corpo do texto como ilustração das argumentações 

desenvolvidas. Decorre disto a estratégia de colocá-las na sequência linear do 

corpo do texto propriamente dito. Faz-se exceção à Página Amarela que 

antecede a primeira parte do trabalho, inserida fora da sequência linear.

Para maior facilidade no que diz respeito à montagem da pesquisa, incluímos 

estas Páginas Amarelas na somatória linear das páginas do texto. A cor 

diferenciada nos parece suficiente para admiti-las na modalidade de 

intersecção.
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PRIMEIRA PARTE

A música que toca à Geografia
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1. MÚSICA E GEOGRAFIA

Uma pergunta, que pode ser um primeiro problema, na realização de um 

trabalho de pesquisa, é indagar-se sobre a legitimidade do objeto sobre o qual o 

pesquisador se debruça. Voltar-se a um panorama sobre a produção interna à 

própria disciplina, pode ser uma maneira de se estabelecer, ainda que num 

nível preliminar, esta legitimidade.

Tomando este sentido de um balanço disciplinar (de confluência), pautado 

principalmente nos últimos anos, observa-se que a geografia brasileira e 

mundial apresenta uma certa gama de trabalhos no sentido de abordar a 

relação entre a Geografia como disciplina e a música; ou mesmo, com mais 

profundidade, aproximando o espaço e sua consequente configuração territorial 

tomando a música como caso de estudo. Em alguns âmbitos, esta abordagem 

se mescla com outras áreas artísticas. De qualquer modo, numa interpretação 

mais geral abordam a relação território-cultura, sendo a música um componente 

afim.

Uma retomada do 'estado da arte’ pode ajudar-nos na construção da genealogia 

de um fenômeno que se quer estudar, apontando caminhos na “...confluência 

entre a produção epistemológica e empírica..." (Milton SANTOS e Adriana 

BERNARDES, 1999:19).

Isto pode representar um risco. O perigo estaria em confundir-se no 

emaranhado do que a geografia deve estudar. Não se pretende, neste trabalho, 

retomar este debate da disciplina por ela mesma. O esforço que se coloca é em 

torno do objeto, o espaço geográfico, no modo como se organiza, a partir do uso 

do território.
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PA COCOS GEOGRÁFICOS
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A literatura e produção geográfica genérica sobre a música: em níveis de 

ensino

Já há algum tempo publicado e relativamente difundido, como prática 

pedagógica no ensino fundamental; é o trabalho Geografia em Canção de 

Bernardo Mançano FERNANDES.

Neste segundo texto do autor acima mencionado, são trabalhados exemplos de 

utilização de letras de músicas do universo da canção brasileira. A música é

Em publicação posterior, registrada no Caderno Prudentino de Geografia 

(número 17, jul/1995: 132-144), o trabalho reaparece com o título de Geografia 

em Canção: o som e a imagem no processo de construção do conhecimento, 

desta feita, mais desenvolvido. A ideia básica é relacionar letras de músicas, a 

partir de um tema gerador, e constituir uma contribuição para a aprendizagem 

de alguns conteúdos da ciência geográfica. “A interpretação da letra da música 

é realizada dentro do contexto da realidade estudada e será representada por 

fotografias selecionadas pelos próprios alunos (Bernardo M. FERNANDES, 

1995:133).

É importante ressaltar que o próprio texto de Bernardo M. FERNANDES 

demonstra que existem inúmeras experiências de trabalho que envolvem 

música na área educacional. Ainda aqui, toma-se conhecimento de bibliografia 

estrangeira, que na mesma linha de abordagem propõe a relação geografia- 
, . 1 *musica-ensmo

Num pequeno artigo de proposta de atividade educacional, cuja publicação 

ocorreu na Revista Orientação (Dep. Geografia/USP, número 09/1992:23-25), o 

eixo central revelado é a “...associação do som e da imagem na tentativa de 

compreender o mundo, o país ou mesmo o local em que se vive” (p.23).

1 J. DOVE e D. OWEN - Teaching geography through music and sound, in: “Teaching 
Geography, pp- 03-09, número 01, vol.16. Shefield; The Geographycal Association, 1991.
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reconhecida como elemento contribuinte do processo de formação cultural como 

também desenvolvedora tanto do intelecto quanto da percepção, processo que, 

por sua vez, atua no aprofundamento do conhecimento da música.

É certo que a proposta pedagógica Geografia em Canção... pretende ser 

contribuinte para a aprendizagem de alguns conteúdos da ciência geográfica 

(Bernardo M. FERNANDES, 1995:132). A rigor, esta vontade, por si mesma, 

não garante eficácia em torno dos ‘conteúdos geográficos'. A grande questão 

dos conteúdos (o desafio) está centrada na possibilidade de transmissão de 

noções fundadoras, elementos constituintes para a apreensão da realidade e 

base para a produção da cidadania.

Esta transmissão pedagógica é analisada como problemática, em nosso 

território2, quadro em que se sugere que medidas de aperfeiçoamento devem 

ser tomadas com urgência. O trabalho pedagógico em torno da Geografia, 

qualquer que seja a sua constituição, carece de níveis profundos de debate. Da 

preocupação sistémica que abarque uma ‘geografia da situação’, da abdicação 

do falso debate das estatísticas vazias e do mero ‘treinamento’ individual. Mas, 

por outro lado, a expansão da experiência da relação espaço e música (e artes 

em geral), no ensino fundamental e demais níveis alternativos de ensino tem o 

mérito da possibilidade de construção de idéias e ação, a partir do âmbito 

educacional, no Brasil.

2 Ver a respeito: Maria Adélia de SOUZA - O ensino da geografia na virada do século, in: 
Natureza e sociedade hoje: uma leitura geográfica (SOUZA, M. A. et alli - orgs. HUCITEC- 
ANPUR, 1993, pp. 29-35); Milton SANTOS - Geógrafo ataca o uso político de estatísticas, in: 
jornal Folha de S. Paulo, Caderno Especial p. 04, 27/03/2001; Milton SANTOS e Adriana 
BERNARDES - Tarefas da geografia brasileira, in: Revista Ciência Geográfica - Bauru - V - 13, 
maio-agosto/1999, p. 17)



19

3 Esta série de entrevistas procura demonstrar projetos, ou já realizados ou em andamento, em 
que estão presentes geógrafos ou estudantes de geografia organizando bases para tratamentos 
que vinculam temas da geografia, como disciplina, e música (e artes em geral).

■ Rinaldo Gomes Pinho, pós-graduando em geografia pelo Dep. Geografia - USP e 

membro do corpo técnico da Associação de Apoio ao Programa Capacitação 

Solidária (verba veiculada pelo Governo Federal). Tomando o Relatório de 

Atividades do ano 2000, relata: “A elaboração dos projetos se tomou um momento 

de muito trabalho...porque existe uma disputa pela aprovação do projeto. Está 

crescendo, até, o ramo dos serviços de consultoria que são oferecidos às entidades

■ Desde o final do ano 2000, tenta se implantar o projeto ‘A importância da arte na 

fração do território conquistado: arte nos assentamentos’. O projeto está sendo 

organizado numa pretendente parceria entre o Laboratório de Geografia Agrária do 

Dep. Geografia da USP e o ITESP (Inst. de Terras do Estado de São Paulo). O 

projeto conta com o trabalho (uma espécie de coordenação executiva) da estudante 

de Geografia, Fabiana Valdosqui Ribeiro. Segundo Fabiana Ribeiro, “o projeto 

organizou vários contatos para a elaboração das partes específicas do todo do 

trabalho. As partes constituem-se de um momento ligado à área de educação 

chamado de ‘Socialização e Espaço’ a cargo da estudante de geografia Tatiana 

Tardioli (membro também do grupo de percussão e música Baque Bolado, de São 

Paulo - SP), do pós-graduando em Geografia, Heitor Paladino e uma estudante do 

Inst. Educação da USP; Na parte de teatro, contatou-se o Grupo Calango de Teatro 

(dir. Luiz Fernando Resende) e o União Olho Vivo (dir. César Vieira); em música, o 

pós-graduando em Geografia Nilo Lima (membro também do grupo musical 

MalaCquias na Cozinha)...as propostas principais do projetos são levar formas de 

artes aos assentamentos e acampamentos, tentar produzir lá e depois, tentar trazer 

os assentados e acampados aos domínios da cidade para que eles possam se 

utilizar de seus espaços...Usar os espaços da cidade significa romper com certos 

preconceitos nessa dicotomia cidade/campo...A responsável pelo projeto, no ITESP, 

afirma que ele (o projeto) já está aprovado...mas os encaminhamentos de 

implantação estão esbarrando no cronograma de trabalho do ITESP...isto está 

prejudicando os contatos e trabalhos iniciais já realizados do nosso lado.” 

(07/08/2001)

Entrevistas 013
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para elaboração de projetos sociais. Em outros casos, pessoas das universidades 

se envolvem com as entidades não só como educadores, mas também durante todo 

o momento de elaboração dos projetos...Essas horas de trabalho de elaboração 

não são computadas oficialmente...No ano de 2000, foram apresentados 410 

projetos e foram aprovados 175. Esses projetos de capacitação atingem cerca de 

5000 alunos, na região metropolitana de São Paulo. A capacitação em Artes e 

espetáculos’, com 09,2%, ocupou o segundo lugar em projetos aprovados. Os 

projetos de ‘Construção de Instrumentos Musicais' ficou em décimo primeiro lugar, 

com 01,4%, neste ano de 2000...Os projetos, quando aprovados, têm que cumprir 

em 05 meses, a carga horária de 600 horas. Essas horas são divididas ‘Módulo 

Básico’, ‘Módulo Específico’ e ‘Vivências’. Cada momento deste tem que fornecer 

elementos para a construção do outro momento." (03/06/2000 e 28/07/2000).

■ Solange Antonla Ferreira, Cientista Social pela UNESP-Rio Claro, é coordenadora 

pedagógica do “Projeto Refazenda”, que se realiza no município de Carapicuíba, na 

região metropolitana de São Paulo (Centro de Educação e Formação de 

Carapicuíba - Av. Inocêncio Seráfico, 3850 - Vila Dirce - Carapicuíba - SP - CEP 

06300-010). “Já tivemos aprovado um projeto no Programa de Capacitação 

Solidária. Ele se realizou durante o ano de 2000. Este ano estamos concorrendo 

com um projeto mais ampliado em relação ao que nós fizemos da primeira vez. Este 

ano, além de capacitar para ‘artesãos papeleiros’ estamos também preparando a 

capacitação para ‘construção de instrumentos musicais alternativos e musicalização 

brasileira.’ ...O projeto conta com a participação mista de pessoas da comunidade e 

da universidade...Desde o começo, geógrafos participam da elaboração dos 

projetos e também da realização deles. No do ano passado, participaram dois pós- 

graduandos de geografia da USP. Este ano, a gente conta com um estudante da 

graduação e um pós-graduando da geografia, além de outros membros de outras 

áreas...nosso objetivo básico é educar para a cidadania que envolve pensar sobre 

as coisas do mundo a partir de viver em Carapicuíba...e procurar, com isso, formas 

alternativas de geração de renda para estes jovens entre 16 e 21 anos...O ‘módulo 

básico’ traz uma reflexão sobre questões ligadas à complexidade das relações 
envolvendo indivíduo, sociedade de consumo, meio ambiente e entorno cultural. É 

uma formação de pensamento crítico sobre aspectos sociais da comunidade e 

compreensão da transformação do espaço ao longo do tempo, inserindo aí a 

questão do Povo Brasileiro. O 'módulo específico’ é formar vínculo com o mundo do



21

Adilson MARQUES aponta que se promove as atividades de lazer e ação 

cultural que estão:

trabalho na forma de economia solidária...artesãos papeleiros e fabricação de 

instrumentos musicais alternativos. As ‘Vivências’ serão programas de ação social e 

cultural a partir da reciclagem, para assistir e para praticar. (30/05/2000)

■ Marisa Luci dos Santos Dias é graduanda em geografia, no Dep. de Geografia-USP, 

e realiza TGI (trabalho de graduação individual para concretização do curso) sobre 

‘A Utilização da Música Brasileira no Ensino de Geografia’ (título provisório). 

“Pretendo com meu trabalho fazer uma abordagem pedagógica das produções 

musicais do Brasil. Ainda não fechei toda a idéia. Devo dividir o trabalho a partir de 

temas que a música oferece...por exemplo, temas urbanos, ternas ambientais, 
geografia do nordeste, etc. ...o trabalho ainda está em andamento.” (31/07/2000)4

“...valorizando profissionais que conseguem percorrer caminhos das múltiplas 

dialéticas entre a natureza e a cultura...esse falso paradoxo presente na 

formação do geógrafo é o que está contribuindo para formar um dos profissionais 

requisitados...O Serviço Social do Comércio (SESC), em sua unidade localizada 

na cidade de São José do Rio Preto...tinha-se 50% da equipe formada por 

geógrafos (1997 - equipe de programação cultural)...O trabalho consiste na 

...elaboração de programas de educação ambiental e de conservação da

4 Também registramos aqui o TGI do estudante de graduação do Dep. de Geografia-USP, 
Sérgio Granado, em andamento, que seguindo outra abordagem, faz uma aproximação espaço- 
música.
5 Adilson MARQUES é sócio da AGB, doutorando da Fac. de Educação-USP e professor do 
Dep. de Geografia da UNIRP, em São José do Rio Preto - SP.

Ainda no campo do ensino, tem-se o levantamento da problemática e proposta 

de atuação de geógrafos na área de cultura que é realizada por Adilson 

MARQUES5 no artigo Ação Cultural e Lazer como Campo de Atuação 

Profissional - ou a licenciatura em Geografia para além da sala de aula (AGB - 

informa/geografia e cultura - Associação de Geógrafos Brasileiros - seção São 

Paulo - SP - número 72 -1999).
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Já no vestibular da FUVEST -2002, há novidades: o programa de provas alterou 

significativamente ternas-conteúdos na área de geografia. O tema geral (I) do 

programa é apresentado como O Espaço mundial. Desigualdades sócio- 

espaciais das atividades económicas, população, trabalho e tempo livre, centros 

de poder e conflitos atuais. Neste campo geral, tem-se o ponto (3) tempo livre: 

diferenças geográficas e sociais. No sub-ponto (3.4), tem-se como tema a 

indústria cultural.

Estes volume de registros captados por nossa pesquisa, de fato, parecem 

demonstrar uma expansão de abordagem em níveis de ensino e práticas que, 

de uma maneira geral, passam pela compreensão da relação território-cultura. 

Esse entendimento requer considerações sobre o ‘conhecimento do território’:

culturais e étnicas de quem as promovem, uma maneira diferente de ler o mundo 
em que o cotidiano é...o local das múltiplas dialéticas entre a rotina e o 

acontecimento, entre a natureza e a cultura, entre o senso comum e o saber 
científico...das múltiplas dialéticas entre o sentimento e o pensamento, entre a 

emoção e a razão.” (A. MARQUES, 1999: 04)

natureza, o desenvolvimento de atividades sociais e artísticas relacionadas à 

valorização do património cultural, arquitetônico e paisagístico ou às diferenças

“O território é usado a partir de seus acréscimos de ciência e técnica, e tais 
características o definem como um novo meio geográfico. Tanto sua constituição 
como seu uso exigem, todavia, parcelas volumosas de informação que se 
distribuem segundo métricas diversas...Estaríamos autorizados, por isso, a 
entender a informação como um recurso, com áreas de abundâncias e áreas de 
carências...Daí a necessidade de compreender as qualidades da informação, 
reconhecer seus produtores e possuidores, decifrar seus usos...verticalizada por 
ser tributária de técnicas como os satélites ou horizontal por ser construída na 
co-presença: eis sua qualidade. Mas os são seus produtores e possuidores - 
empresas, Estado, sociedade - que vão decidir dos seus usos. Cabe então 
considerar a relação entre as duas potencialidades: a do conhecimento técnico e
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a da ação, isto é, a política, mediante os usos da informação...” (Milton SANTOS 

e Maria Laura SILVEIRA, 2001:93-94)
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A literatura e produção geográfica genérica sobre a música: em níveis 

propriamente acadêmicos

Lugar da Música6 é uma resenha bibliográfica publicada na revista “Economic 

Geography” (vol. 75, N° 04, out/1999). Por ela, o resenhista Wilbur ZELINSKY 

afirma que é um trabalho que se insere entre os avanços recentes da geografia 

humana. É uma produção que tem a sua importância por tentar compreender a 

intersecção entre espaço e lugar, explorando as dimensões e implicações 

geográficas da música.

O Lugar da Música teria o mérito, conforme Wilbur ZELINSKY, por colocar a 

ruptura com o terreno demasiadamente restrito de abordagem. No entanto, o 

resenhista aponta que as contribuições do trabalho variam consideravelmente, 

ainda, em termos de escala espacial, localidade, importância e até mesmo 

validade e inteligibilidade.

Na tabela que se segue, apresentamos um quadro a partir da análise elaborada 

pela resenha de Wilbur ZELINSKY:

“O trabalho geográfico sobre música em até muito recentemente restringido-se 

a tratar a difusão de estilos musicais, ou analisando o imaginário geográfico a 
partir das letras das canções; num sentido deliberadamente restrito e 
oferecendo um ângulo geográfico sobre um terreno já largamente explorado ao 
invés de indagar como uma aproximação geográfica poderia reconfigurar este 

entorno.”7 (Wilbur ZELINSKY, 1999: 420)

No interior do texto resenhado, há um balanço crítico no sentido de apontar que 

a aproximação entre geografia e música tem sido ainda bastante rudimentar:

6 Título original: “The Place of Music
7 “Geographic work on music has until very recently tended to restríct ftself to mapping te 
diffusion of musical styles, or analyzing geographical imagery in lyrics, working with a 
deliberately restricted sense of geography, offering the geographer’s angle on welltrodden ground 
rather than asking how a geographical approach might refígure that round”
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COMENTÁRIO DOTITULO DO TRABALHO AUTOR DO TRABALHO
RESENHISTA

informativaRicamenteJohn LOVERING eA indústria da música global
desalentadora

Gerry FARREL

sociaJhistóriaTrevor HERBET eA base comunitária da orquestra

socialhistóriaSimon RYCROFT e

socialhistóriaRichard LEPPERT ePaisagem sonora

Gênero biográficoJohn R. GOLD

Sarah COHENdosmusicais

Gênero biográficoGeorge REVILL

Taylor

Quadro 01: coletânea de artigos publicados no livro “The Place of Music. Ed. Andrew 

Leyson, David Matless e George Revill. Nova Iorque e Londres, Guilford. 1998”.

O inicio da indústria gravadora 

na índia

A política cultural do som e da 

luz em Los Ângeles

Woody Guthrie e paisagens da 

depressão norte-americana

Aspectos 

imigrantes judeus que vivem em 

Liverpool

Crónica reveladora sobre música 

ocidental e imperialismo

Geografia 

(aproximação)

Geografia

(aproximação)

Geografia 

(aproximação)

Música e produção do lugar (faz 

referência a Jacques LÉVY)

Vida e obra do compositor afro- 

britânico Samuel Coleridge-
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desentidodoJody BERLAND

sentido deRobert STRADLING

Steve SWEENEY-TURNERnão citado

Fonte: elaboração própria.

título provisório:um

História e geografia da alma 

britânica do norte

Um outro trabalho que destacamos, tem ainda, 

Territorialidades urbanas em Londrina: um estudo de espaço e cultura, por 

Nécio TURRA NETO; trata-se de um projeto de pesquisa em Geografia que 

desenvolve-se na UNESP- Presidente Prudente. Esta pesquisa deu origem ao

Formação 

nacionalidade

Regionalização subnacional da 

música (enfoque nas letras das 

canções/linguística geográfica

Regionalização subnacional da 

música

Joanne HOLLOWS e Katie

MILESTONE

artigo Do território aos territórios, publicado no livro Espaço, Paisagem e 

Região: em busca da identidade.20008

Identidade cultural inglesa em 

torno dos rios Severn e 

Gloucester

Espaço tecnológico, música 

popular e mediação canadense

8 Vale aqui, como levantamento bibliográfico, o registro da bibliografia mencionada neste texto 
de N. T. NETO: Glória DIÓGENES - Cartografia da cultura e da violência: gangues, galeras e 
movimento hip-hop. São Paulo. Annblume; Fortaleza: Sec. da Cultura e do Desporto. 1998. Esta 
autora é cientista social, mas que se utiliza também de paradigmas do campo da Geografia.

Formação do 

nacionalidade

A coletânea acima faz parte dos resultados de conferência realizada na 

University College London, em 1993. O livro The place of music, produto desta 

conferência, oferece doze ensaios de acadêmicos britânicos e canadenses. 

Além dos ensaios, segundo Wilbur ZELINSKY (1999: 420), o livro publicado 

conta com uma longa introdução que considera como os vários sentidos 

geográficos estão presentes na produção, transmissão e consumo desta 

particular parte do ramo do som, designado por música.
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0 autor busca, neste artigo, a definição de uma concepção de território que 

possa tornar operacional a “...apreensão da sociabilidade juvenil no meio 

urbano” (p. 87). 0 trabalho centra seu foco sobre os movimentos punk e hip- 

hop. E, como forma de abordagem, traça um caminho de ‘concepções 

genéricas' do território aos ‘territórios dos grupos juvenis’. Os movimentos punk 

e hip-hop são entendidos como contra-partida social da fragmentação territorial 

da cidade.

Do ponto de vista do movimento punk, não encontramos, no texto, nenhuma 
referência musical que ajude a definir a pretendida concepção de território9. A 

partir do movimento hip-hop, o trabalho revela o que é denominado ‘ações de 

posse’. Esta é desdobrada em três características básicas: ‘ações de produção 

artístico-musical’ (potencialização das capacidades de produção de músicas e 

apresentações no bairro, em praças e circuitos dos salões da periferia); ‘ações 

comunitárias’ (campanhas e shows beneficentes; trabalhos junto a jovens 

consumidores de drogas); ‘ações políticas’ (trabalho junto às práticas do 

movimento negro).

9 O movimento punk tem como expressão musical, por exemplo, o chamado punk-rock que se 
universalizou a partir do hemisfério norte, ocupando também expressão no mundo do universo 
pop-
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Nestas ações estão presentes, sem dúvida, algum sentido geográfico-territorial 

(ver a respeito: Páginas Amarelas: 27 e 29). Esta forma de representação, tem 

base, segundo este autor (citando também um trabalho da geógrafa Maria E. 

Beltrão SPOSITO)10, tanto como resultado da cultura local como também 

estabelece estreita relação com uma escala internacional de produção, (p. 98)

Segundo Jacques LÉVY, o livro busca colocar de um modo coerente, diferentes 

elementos de um paradigma geográfico emergente. Um caminho que se 

inscreve, de uma só vez, na renovação atual da disciplina geográfica e no novo 

interesse das ciências do homem para a dimensão espacial dos fenômenos 

sociais (1999: 04).

O trabalho se divide em duas partes (ctes mots;des choses). “As coisas, são os 

objetos de que se ocupa a Geografia.”12 No capítulo de nosso maior interesse, 

as promessas do improvável: espaço e música (Les promessas de 1'improbable: 

espace et musique), Jacques LÉVY (idem: 292) afirma tratar-se de uma 

geografia temática através da relação entre o espaço e fenômenos, assim 

chamados, ‘não espaciais’.

Neste caminho de revisão bibliográfica, esta pesquisa registrou um texto em 

que o autor Jacques LÉVY (1999), propõe-se a um aprofundamento 

epistemológico na problemática espaço e música. Seu trabalho entitula-se A 

reviravolta geográfica: pensar o espaço para ler o mundo".

10 Maria E. B. SPOSITO - Espaços urbanos: territorialidades e representações, in: SPOSITO, 
Eliseu Savério (org) - Dinâmica económica, poder e novas territorialiadades. Presidente 
Prudente: UNESP/FCT: GASPERR, 1999. pp 13-29.
11 Titulo original: Le toumant géographique: penser 1’espace pour lire te monde. Paris. Ed. Belin, 
1999. 397p.
12 “Les ‘choses’, ce sont les objets qu’etudient la géographie." (p. 292)
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RODRIGO DIONISIO
DA REPORTAGEM LOCAL

semos tocar em determinado lu-

Camorra lançam 
‘Vírus’ no Blen Blen

música Trama ao Vivo também terá show de Wilson 
Simoninha, que faz releitura de “Barbarella”, canção de 1969

sentação é basicamente a mesma 
que o músico tem feito desde o 
lançamento do disco, ano passa
do. A novidade fica por conta da 
canção inédita “Barbarella 2001”.

A música é uma referência à 
“Barbarella”, gravada por Jorge 
Ben (Jor) em 1969.

Simoninha
A outra atração de hoje no Blen 

Blen é Wilson Simoninha, com o

íprio, o Camorra deu o ar de 
sua graça em trabalhos de músi
cos da MPB (mais exatamente

TRAMA AO VIVO - Shows com Camorr.i 
(lançamento do CD "Vírus", com 
participação de alunos dogrupotearr,n 
Macunaíma) e Wilson Simoninha. Onde: 
Blen Blen Brasil (r. Inácio Pereira da 
Rocha, 520, Pinheiros, tel. 3815-4999) 
Quando: hoje, a partir das 23h. Quantc: 
R$15.
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E o “resultado” da provocação 
apareceu; o Camorra já foi cha
mado de “grupo de boy” e tem, 
segundo Anderson, sofrido 
ameaças. “Ligaram para o nosso

“Vírus”—, Wilson Simoninha, 
Jair Rodrigues, Jairzinho Oliveira 
ePedroMariano).

A próxima participação do trio 
será no CD de Guga Stroeter, a ser 
lançado pela Trama. Qs/fãppys 
interferem com um rap( ciar orna 
faixa “Roda”, de Gilberto Gil.
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“Todo mundo canta que o cara 
foi e tomou um monte de tiro, a 
gente quer mostrar como ele che- 

Está lá, no dicionário: “1. Asso- gou nessa situação”, diz.
ciação de malfeitores dó antigo 
reino de Nápoles; 3. Bras. S. Rixa, 
briga, contenda”. E nasceu daí, da 
definição de camorra no “Auré
lio”, o nome do grupo paulistano 
de rap, que lança seu primeiro empresário e disseram que se fôs- 
CD, “Vírus”, hoje no Blen Blen. d_‘._....i.._dc 1..

“Um grupo de negros logo é tra- gar iríamos tomar tiro. A gente foi 
tado como uma quadrilha do mal, assim mesmo, quem quer matar 
e a gente quer mesmo é discutir, não liga antes para avisar.”

_.i Realmente o grupo, formado no
final de 1992, segue uma trajetória 
'iferenciada no cenário hip hop 
'c‘ona^ Antes de chegar ao CD 
Sorio. o Camorra deu o ar de

provocar”, explica Anderson, um 
dos três MCs do Camorra ~~

E a provocação 
nasce a^' 
por 
nad- r.gt^C-

.-.rã de que- Max de Castro —co-produtor de 
geográficos e estéti- “vo-...-” unu™,

opS o. apostos à periferia.
“Nós vamos dar. palestras em 

universidades, jáfalamosnaPUC, 
na Unesp e na USP. Não adianta 
chegar só até a maioria pobre, co
mo o rap tem feito até agora, é 
preciso também atingir os forma
dores de opinião, quem tem o po
der para mudar”, afirma.

Outra “provocação” é o uso de 
bases mais ligadas ao R&B e ao 
jazz nas composições do trio, lon- show do CD “Volume 2”. A apre- 
ge do formato bumbo e caixa pa
drão no rap “clássico” (“arcaico”, 
nas palavras de Anderson). Nas 
letras, de temas recorrentes no 
rap (miséria, polícia, discrimina
ção), o foco do trio são as causas 
do caos social, não os resultados, 
ainda segundo o MC.



31

Esta frase, é de antemão, uma sentença de duplo sentido, já que o contraponto 

é tido como um dos elementos internos à música que lhe dá sua constituição 

espacial. Pela via da mão dupla é que Jacques LÉVY pergunta:

A partir desta primeira constatação, este autor começa por colocar uma série de 

indagações que se inicia pelo diálogo com Bob WILSON (citado por Jacques 

LÉVY, 1999:293), pelo qual este último afirma ser o ‘espaço é o contraponto da 

música’.

"Se, apesar desta pobreza intelectual (espaço = vazio), esta tristeza cultural na 

concepção de espaço, Bob WILSON falava de forma justa? Falar ao mesmo 
tempo de espaço e música consistiria em casar a água e o fogo...não seria esta 

uma falsa boa idéia? A música oferece um tema paradoxal à Geografia: poder- 
se-ia dizer que a interface seja ausente, e a interseção deserta.13 (Idem. 293)

Pondo a questão de um modo mais preliminar, ele mesmo se pergunta se a 

música não seria o último lugar onde alguém poderia falar de espaço; se o 

espaço não seria o contrário da música; se o ‘espaço’ é entregue à ‘música’, a 

‘música’ já não mais seria música. Mas, é partindo destas formulações que 

Jacques LÉVY impulsiona seu interesse, porém, sob outras bases. Deste modo,

Assim Jacques LÉVY prossegue, interrogação após interrogação, vai nos 

colocando de frente com a problemática apresentando uma dúvida de princípio: 

se o par espaço-música não seria uma associação frágil, uma ‘naturalização 

acadêmica que não garantiria uma abordagem sólida. Por isso mesmo, ele 

propõe uma constante vigilância neste sentido...mas sem deixar de nos 

provocar com sua sentença: “Se a gente é incapaz de transformar um objeto em 

problema, melhor se abster desta empreitada.’’14 (idem, ibdem: 294)

13 "Si, malgré cette pauvreté intellectuelle (espace = vide), cette tristesse culturelle dans la 
conception de 1’éspace, Bob Wilson disait Juste? Si parler en même temps d’espace et de 
musique consistait à marier l’eau et le feu et ríetaít au fond qu’une fausse bonne idée? La 
musique offre un théme paradoxal à la géographie: il se pourrait que 1’interface soit absente et 
1’intersection, désert.’
14 uSi l’on est incaplable de transformer un objet en problème, mieux vaut passer son chemin.”
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■ ‘Conteúdo e contexto’: em que se discute a ‘expansão’ ou ‘acelaração’ do 

processo acima; a ‘transmutação’ que trata da metamorfose do conteúdo dos 

objetos musicais quando são transportados artisticamente; a 'transiiteração, 

realidade extra-musical que se encontra transportada no objeto musical; e a 

‘interação’ que informa sobre os sistemas de práticas diversas ligadas pela 

racionalidade, vista como atitude social.

■ ‘Territórios e redes da música vienense’: deslocamento dos objetos musicais 

que se transformam num sistema espacial de relações musicais.

Em ‘Música e região cultural da Europa’ estuda-se uma dinâmica que, começa 

pela construção sistemática de identidade estética autónoma para a música, e 

se defronta com uma revolução interna que permite avançar muito mais no 

projeto de autonomia do trabalho musical.

‘Viena, a revolução pela cidade’ é um diálogo com ADORNO que tem como 

base o fato de que foi nesta cidade que se desenvolveu o movimento de 

contestação da ‘tonalidade’. Jacques LÉVY, apoiando-se neste processo, 

considera que é um excelente exemplo de ‘geografia dos lugares’. Estuda aí, 

causas não musicais para explicar a invenção da ‘a-tonalidade’. Esta segunda 

abordagem escalar tem as seguintes partes:

■ ‘Tradição e invenção’: discute-se as rupturas, reencontros com o passado e 

revolta com o presente.

Por fim, a terceira abordagem escalar denomina-se ‘Do espaço para escuta? 

que tem num primeiro momento denominado de ‘O espaço não-encontrável, 

uma discussão que alcança um debate sobre os paradigmas que a Geografia,

ele propõe uma aproximação em três tempos, quer dizer, por meio da 

construção de três escalas, pelas quais se pode encarar uma associação 

interessante entre ‘espaço’ e ‘música’.
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Em ‘Distâncias’, o segundo momento desta terceira abordagem, Jacques LÉVY 

aborda o ‘espaço’ das performances musicais; as configurações do ‘espaço’ 

acústico (o relevo, a ubiquidade, a mobilidade) pelo qual este autor propõe uma 

série de termos operacionais para abordagem (ver, página amarela:33).

Como conclusão, Jacques LÉVY propõe um encontro denominado ‘Geografia e 

ciências das artes’: os ‘espaços’ musicais e mais uma aproximação científica 

aos fenômenos estéticos.

‘As promessas do improvável: espaço e música’, de Jacques LÉVY, demonstra 

ser uma abordagem ricamente interessante, além de desafiadora do ponto de 

vista epistemológico15. Aqui fizemos uma leitura bastante preliminar, cujo 

objetivo foi apresentar junto com todo o conteúdo que nos foi possível colocar 

neste nosso primeiro capítulo, uma genealogia das obras e produções 

genéricas que envolvem, em níveis diversos, a disciplina Geografia e a música.

como história disciplinar, tem abraçado; da natureza profundamente diferente 

dos objetos visuais e dos objetos sonoros; da constatação de que nós vivemos 

num meio visualmente prolixo e claro, mas fonicamente sub-utilizado e confuso.

15 Durante a leitura de Le toumant géographique: penser 1’espace pouríire /e monde (Jacques 
LÉVY, 1999) toma-se conhecimento de outro trabalho mais antigo deste mesmo autor em que 
novamente a música aparece como tema relacionado ao espaço (e geografia): Jacques LÉVY - 
Espaces, contrepoints. Des géographies musicales. Cahiers de 1’lrcam, número 05,1994, 
‘L’espace', pp 145-166.
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2. MÚSICA: O EVENTO, A COMPLEXIDADE, O ESPAÇO

■ o fenômeno em si;

■ a conservação do fenômeno (fixação, estocamento, perpetuação...);

■ a transmissão (propagação);

■ a representação (codificações musicais).

J. Z. OLIVEIRA e M. OLIVEIRA mostram as diversas características presentes 

na complexidade da configuração musical:

Não há que se confundir. O fenômeno música se configura com muitos aspectos 

ligados a ele. É Jacques LÉVY (1999:302) que nos alerta: “A genealogia das 

obras faz pensar que existe uma trama explicativa totalmente interna à criação.
18Adorno nos convence facilmente, sem insistir, que não é o caso.”

O título deste capítulo quer reconhecer uma aproximação ao fenômeno musical 

por meio do polissentido pelo qual o objeto específico (a música) se configura. 

Isto, outra coisa não é se não o reconhecimento de um domínio da 

complexidade; o que também afirma que nosso trabalho não tem como 

centralidade uma musicografia16 e/ou uma musicologia17.

Sob esta perspectiva de análise, a da complexidade, é que Fernando IAZETTA 

(1993:25-28) propõe que se estabeleça novos paradigmas de observação do 

fenômeno da música, principalmente quando se trata da produção musical a 

partir do século XX. Nisto ele chama a atenção para o modo como a
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humanidade passa a conceber e se relacionar com o ‘espaço comunitário’ 

decorrente da formação de centros urbanos. Para ele,

"...qualquer análise que se faça das produções culturais na atualidade e que 

menospreze este processo, corre o risco de tomar-se um tanto vazia e 

inconsistente...em relação a uma produção artística'3, é preciso ter em conta 

que, qualquer que tenha sido o caminho escolhido, uma abordagem nunca é 

ingénua, mas, ao contrário, atua em pelo menos três níveis: a) criando 

possibilidades de que novas visões venham a se estabelecer a partir da 

primeira; b) refletindo e interferindo na situação externa (contexto) e interna 

(processo de construção) a partir do qual foi gerada; c) instruindo uma nova 

visada em relação ao objeto abordado, (idem: 35;51)

16 Musicografia: "Tratado sobre música, sem caráter científico” (Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa).
17 Musicologia: "Ciência que trata dos assuntos musicais, que não se referem propriamente à 
composição e a execução, tais como, por exemplo: a investigação histórica, a acústica, a 
estética, a pedagogia, a rítmica e a métrica, as teorias harmónicas, a organologia, o folclore.” 
(idem)
18 “Le genealogie des oeuvres laisse penser qu’H existe une trame explicative totalement interne 
à la création. Adorno nous convainc facifement, sans insister, que ce ríest pas te cas.”

19 Grifo nosso.
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Quadro 02: Influência do meio técnico no evento musical

UTENSÍLIOS eSONS HUMANOSSONS NATURAISOS SONS DE
TECNOLOGIA

05%26%69%cultura primitiva

14%53%34%

66%25%09%culturas pós-industrial

68%26%06%Hoje

Fonte: Fernando IAZZETA- Música processo e dinâmica, 1993: 209 (ver, página amarela:

32)

meio fónico.

culturas medieval, renascentista, 

e pré-industrial

O autor acima pretendeu demonstrar com o quadro, a expansão do 'espaço' 

musical, no que ele mesmo chamou de 'paisagem sonora'. Esta nova densidade 

associa-se a contextos diversos como a crescente utilização de máquinas e

Assim, a experiência do ouvir e fazer música é muito mais dependente de 

aparatos e de sistemas de objetos o que, por sua vez, vem exigindo cada vez 

mais especializações do ramo musical.

eletricidade, novos paradigmas científicos e estéticos, concentrações humanas 

permanentes em grandes cidades, etc. Estes fatores acabaram por transformar 

a experiência auditiva da humanidade e também trazer novas características ao
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Da mesma maneira, para Gino STEFANI (1987:30), quando fala sobre os vários 

objetos de que se ocupa o universo pop, afirma que há uma escala da 

polissensorialidade na cultura urbana. Nesta escala, os meios expressivos são 

configurados para adotar um mecanismo em espiral de empréstimos de sentido 

entre si: da fala ao canto; a música e o videoclipe; a música no cinema e na 

televisão; o show; as casas de baile (discoteca, etc.); as festas...;

Como se percebe, as produções artísticas desenvolvem-se e prestam-se 

perfeitamente a diversos níveis de vida e de consumo nos chamando, assim, a 

atenção para estes ‘acréscimos territoriais’.

Outra coisa deve ser a produção cultural. E nisto reside a complexidade, e 

também o conflito. É ainda Milton SANTOS20 que nos instiga a saber distinguir o 

joio do trigo, a indústria cultural da cultura autêntica. Proposta premente pela 

qual ele sugere uma reflexão nacional e pluralista de que se poderiam ocupar o 

Ministério da Cultura e as Universidades Públicas.

Esta expansão, para Milton SANTOS e M. Laura SILVEIRA significa: “...um uso 

maior do espaço público das cidades e uma concentração de pessoas com forte 

vocação para o consumo não apenas espiritual, mas também de objetos 

religiosos, de música, livros, revistas, televisão e rádio.” (2001: 237)

20 Milton SANTOS propõe denominar cultura como conjunto de atividades: “...se manifesta pelas 
mais diversas formas de expressão da criatividade humana, mas não apenas no que hoje 
chamamos ‘artes’ (música, pintura, escultura, teatro, cinema, etc.) ou através da literatura e da 
poesia em todos os seus gêneros, mas também por outras formas de criação intelectual nas 
ciências humanas, naturais e exatas, (op. cit, 2000)

“O conceito de cultura está intima mente ligado às expressões da autênticidade, 

da integridade e da liberdade. Ela é uma manifestação coletiva que reúne 
heranças do passado, modos de ser do presente e aspirações, isto é, o 
delineamento do futuro desejado. Por isso mesmo tem de ser genuína, isto é, 
resultar das relações profundas do homem com o seu meio. (Milton SANTOS - 

Da cultura a indústria cultural. 2000)
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■ como entorno territorial (política cultural/ação territorial do estado)

■ como lugaridade, localidade, corporalidade

■ como entorno funcional (indústria cultural)

Assim pensando, Muniz SODRÉ e Milton SANTOS nos reclama pela ‘lógica 

geográfica da cultura’. Este último autor, recoloca esta dimensão territorial no 

debate do ‘lugar e do cotidiano’ (Milton SANTOS, 1996:255). O lugar, queremos 

pensar, constitui-se num amplo feixe de tramas:

21 Maria Adélia de SOUZA - Cidade: espaço e tempo - uma reflexão sobre a epistemología da 
complexidade, 1991 (mimeo), faz uma reflexão sobre os tempos na geografia da cidade e da 
metrópole de São Paulo. Neste ensaio, nos convida a pensar sobre o ‘ritmo’ e técnica como 
elementos qualitativos do tempo no espaço.

Não se pretende, de maneira nenhuma, ao anunciarmos modestamente uma 

constituição, cristalizar a aproximação à categoria lugar; O lugar não se reduz 

definitivamente. É uma trama de ritmos21 (as rugosidades, a velocidade, a 

fluidez, a acelaração contemporânea, os enclaves...a temporalidade prática 

daqueles que vivem o tempo lento) - trama de ritmos, dizíamos, movidos pelo 

cotidiano compartido. Mas, e por isso mesmo, não se pode pensar o espaço e 

suas dimensões, sem emaranhar-se na insuficiência, se não oferecemos 

categorias de análise.

Nos parece, vão se impondo níveis profundos de diferenças a serem 

estabelecidas. Uma interpretação que não recusa o território e seu uso. 

Interpretação da vida social, que segundo P. Cesar GOMES (1996) é tributária 
da compreensão da lógica territorial pela qual aquela está organizada. É uma 

revisão da noção de cidadania atrelada à noção de território.
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“A cidade é o lugar em que o mundo se move mais. E os homens também. A 
co-presença ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade é o lugar da 
educação e da reeducação. Quanto maior a cidade, mais numeroso e 

significativo o movimento, mais vasta e densa a co-presença. E também 

maiores a lição e o aprendizado.” (Milton SANTOS, 1994a:83)

0 mesmo autor nos fala da especificidade de que a cidade contém: “...num meio 

termo, a meio caminho entre aquilo que se chama uma ordem próxima e uma 

ordem distante. “ (1969: 47) Para Milton SANTOS24, além dessas e ‘fora da 

ordem’, também as tabulações e a co-presença conflitiva (1996:254-262)

Para a compreensão da urbanização brasileira, no período técnico-científico, 

Maria Adélia de SOUZA (1993), propõe a conexão geográfica como significado 

capaz de dar sentido à simultaneidade da temporalidade e espacialidade. 

Universalização do mundo constatada nos fatos: universalização das firmas e

Henri LEFEBVRE (1969), mostra que o urbanismo impõe questões pelas quais 

deve-se reconsiderar o conhecimento e a história da cidade, junto com a história 

das arte e da filosofia. Nisto, ele estabelece uma crítica a consideração de 

cidade como organismo ou entidade autónoma, ou fenômeno secundário. A 
23cidade não esta lá...no distante...é obra dos homens.

A noção de lugar contém a idéia de próximo. Na construção analítica, pensamos 

a cidade22 (metrópole) como recorte territorial-geográfico de abordagem para a 

compreensão do lugar e da lógica geográfica da cultura:

22 Jacques LÉVY, associando os termos espaço e música, considera a cidade como “me/o 
inovador... favorável á inovação estética.” (op. cit, p. 294)
23 Neste sentido e tomando como exemplo a história este autor critica o reducionismo 
economicista: ‘Assim era a cidade que a idade média ocidental criou. Animada, dominada por 
mercadores e banqueiros, essa cidade foi obra deles. Pode o historiador concebé-la como 
simples objeto de tráfico, uma simples ocasião de lucro? Absolutamente, de modo algum (H. 
LEFEBVRE, 1969:48)
24 Por abrigar o ritmo mundo e também as especificidades da história do país e da história local, 
é que se propõe a noção de formação para pensar a metrópole: “O mundo e o lugar, 
intermediados pela formação sócioeconômica e territorial, eis aí um princípio de método a adotar
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a

“Tudo indica que as práticas cotidianas estabelecem uma forte inter-relação na 

configuração da metrópole e as maneiras pelas quais a população, ao assumir 

o fato metropolitano, também o vai definindo e conceituando...a prática 

cotidiana, colocando a nu a dialética da formação metropolitana, preconizava 

uma nova divisão geográfica da cidade." (idem: 43-44)

É ainda M. Adélia de SOUZA (A identidade da metrópole:!994) que demonstra 

como o processo de urbanização se insere na cidade (metrópole) de São Paulo 

trazendo alguns significantes da relação espaço-sociedade: modernização, 

expansão, adensamento, degradação...(p. 24). Mas é sobretudo o fenômeno da 

‘verticalização’ que se coloca como identidade de nossa urbanização e 

geografia dos espaços metropolitanos. Para esta autora:

das economias, dos gastos, da alimentação, da cultura, do espaço, da 

sociedade e do homem “ameaçado por uma alienação total...tais conexões 

geográficas realizam a universalização (totalidade) - do homem também - em
25tempos e espaços diferenciados do território. (M. Adélia de SOUZA, 1993:10)

se quisermos apreender o significado de cada caso em particular. (Milton SANTOS, - metrópole 
coorporativa e fragmentada. O caso de São Paulo. 1990.09)
25 Luiz TATIT, analisando o trabalho de Carlos SANDRONI sobre o samba como gênero musical 
(Feitiço descente), vê que este autor "está atento ao fato de que essas transformações no 
campo musical são signos de uma verdadeira revolução na vida brasileira, que, no mesmo 
período, experimentava um intenso processo de urbanização e de convivência com um novo 
modelo de mercado (incluindo o mercado cultural emergente) e de relações políticas e raciais.
(L. TATIT - Ao som dos tamborins, in: jornal Folha de S. Paulo, Caderno Mais, 29/06/2001, p. 19)

Assim, as ‘geografias da verticalização’ (idem, ibdem: 127-150) estão 

relacionadas à produção da paisagem e produção da cidade, numa 

aproximação espaço-tempo, trazendo amplas consequências: “além da 

produção de edifício realizar plenamente a reprodução, através da combinação 

das diversas formas do capital, valoriza ou sobrevaloriza o espaço urbano onde 

se instala” (idem, ibdem: 147); ou em outros termos trazendo uma ‘divisão social 

do espaço restritiva’ e ‘a normalização fundiária’.
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Entrevista 02

Estes processos acima, demonstrados por M. Adélia de SOUZA, parecem 

revestir-se de grande importância tanto para o fato da produção cultural (a 

inserção no cotidiano) como também para as produções da área musical.

Anderson Kohout é guitarrista, violonista e um dos compositores da banda MalaCquias 

na Cozinha. Ele conta sobre o concerto de uma pequena peça da guitarra (cravelha), 

que fica no final do 'braço' do instrumento, e que é responsável por apertar ou 

desapertar as cordas: "Tínhamos ensaio marcado aquela noite e Show no dia 

seguinte...a cravelha da guitarra estava frouxa. Na pressa, decidi consertá-la na 

Teodoro Sampaio, pois estava no meio do caminho e tomaria menos tempo. Além 

disso, tinha certeza que encontraria a cravelha da Gibson - marca da guitarra - em uma 
das lojas e poderia assim ter a guitarra pronta no mesmo dia. Lá, o luthier6 me cobrou 

R$ 20,00 (vinte reais) pela peça - salário mínimo vigente: R$180,00 - e mais R$40,00 

(quarenta reais) pelo serviço de colocação da peça e regulagem. Perguntei porque o 

serviço dele custava tão caro, já que meses antes, no mesmo lugar, eu tinha pago 

vinte reais para o antigo dono daquela loja que hoje era dele. Ele disse: 'minha 

regulagem é de primeira porque eu uso instrumentos de precisão e tenho tantos anos 

de experiência no ramo e blá, blá, blá... e fulano deve ter falido por causa disso...onde 

já se viu?! se eu cobrasse vinte por regulagem não pagava nem o aluguel da loja...' 

Bom...paguei porque precisava do serviço, mas me lembrei do Tico que me arrumaria 

uma cravelha usada talvez de graça e cobraria uns R$15,00 pela regulagem. Deve ser 

por isso que ele saiu da Teodoro Sampaio e foi montar o seu trabalho lá quase no fim 

de Sâo Paulo. Lá, nos confins da Zona Oeste o aluguel é mais baixo...e o cara tem 

uma clientela de amigos fiéis .....Esperto é o Rômulo, luthier de instrumentos de 

percussão, que compra a pele das mãos do fornecedor de todas as grandes fábricas, a 

madeira na Zona Leste, as cordas na Estação da Luz, os aros de ferro na Freguesia 

do Ó e as tintas no Centro. Ele trabalha em casa, ouvindo música, parando para 

almoçar ou descansar e quando tem vontade, além de vender os instrumentos lá 

mesmo na casa dele, ainda distribui para as lojas de percussão da Teodoro Sampaio 

que lhe pagam um bom preço e revendem por uma fortuna por causa da despesa do 

aluguel, (julho de 2001)
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A mais importante região da cidade de S. Paulo, do ponto de vista da venda de 
instrumentos musicais - a Rua Teodoro Sampaio - está localizada numa área de 
adensamento de verticalização27. Como não pensar esta relação com os custos 

finais dos produtos vendidos na região citada?

Se tomamos também, como exemplo comparativo, duas unidades do SESC, 
localizadas também em regiões de adensamento vertical, como os ‘SESC 
Consolação’ e o ‘SESC Vila Mariana’, sabe-se que a primeira unidade 
mencionada tem problemas quanto a realização de alguns tipos de eventos 
musicais, restringida que é pela força da chamada ‘Lei do psiu’. A unidade do 
SESC Vila Mariana (verticalizada) tem mais adequadamente resolvido este 
problema com a lei do silêncio, à custa de altos custos...como é de se notar 

visivelmente.

Outras situações que se revestem de importância nos significantes da cidade- 
metrópole são apresentados por Milton SANTOS (1994b) em Por uma economia 

política da cidade:

26 Luthier: profissional, não regulamentado no Brasil, que fabrica e/ou conserta instrumentos 
musicais
27 Tanto a Rua Teodoro Sampaio, quanto a região de Vila Mariana (onde se localiza uma das 
unidades do SESC-SP) encontram-se em áreas de ‘valorização da terra’, na cidade de São 
Paulo. Sobre este estudo ver: Maria Adélia de SOUZA - A identidade da metrópole, 1994:164- 
169. Em anexo, nas páginas seguintes, mapas adaptados e mais dois croquis demonstram a 
localização e a tugaridade da Rua Teodoro Sampaio como centro de vendas de instrumentos 
musicais localizado em área de valorização territorial.

“São Paulo é, agora, relativamente menos forte, em produto e emprego 

industrial, mas sua força aumentou, no País e no mundo, graças ao fato de que 

a atividade de serviços se desdobra, criando um expressivo setor terciário de 

comando, baseado na informação (concepção, direção, coordenação, controle). 

Somente em atividades técnicas científica, artísticas e afins, havia em 1986
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quase seiscentos mil empregos, triplicado que foi o seu número em quinze 

anos,” (1994b: 15)

Segundo este autor, estes dados concretizam o processo de urbanização na 

cidade no século XX, onde a já conhecida base industrial serve de alicerce para 

uma cidade informacional como centro internacional de serviços, tendo como 

marcas tanto o crescimento da indústria cultural como também o aumento do 

número de pobres.

Para Milton SANTOS: “A linguagem dos números é apenas intrigante, já que só 

aparentemente eles são divergentes. O problema é descobrir os mecanismos 

infernais de sua lógica, de modo a propor e construir uma outra.” (idem, 

1994b: 15). Esta problemática nos remete aos números apresentados neste 

trabalho (p.06), na ‘entrevista 01’ em que se percebe a significativa quantidade 

de ‘projetos de capacitação’ (ano 2000) nas áreas artísticas e afins. 

Poderíamos, neste caso relacionar estas capacitações com o aumento do setor 

de serviços artísticos na cidade?

Estabelecermos estas relações nos leva a novas perguntas que este trabalho 

não pode sozinho resolvê-las. Mas de qualquer modo, o processo de 

urbanização não recusa a interpretação da cidade. Tomando-a como base 

político-territorial de análise é que pensamos em abordar o evento, é nele 

fundamentalmente que reside a noção de escala28. O procedimento analítico 

tenta captá-lo no seu conjunto circunscrito:

28 O geógrafo Laércio FURQUIM (1996) escrevendo sobre a flexibilidade e rigidez, como a 
‘escala do lugar’ demonstra esta relação pela qual a ‘escala é tempo’ e não meramente uma 
geometria: “Fluxos materiais e imateriais implicam numa relação intrínseca de tempo de 
acontecimentos, isto é, escala. No circuito internacional da produção globalizada, a 
administração do tempo e de espaço pelos agentes hegemónicos em todos os lugares torna-se 
fundamental...As ações são normatizadas nas relações com os produtos que ali são 
confeccionados, ou seja, na produção e nas relações pessoais no lugar de trabalho.’' Por isso, L. 
FURQUIM, avançando um pouco mais, considera uma 'normatização’ diferente de uma 
‘normalização’: “ao primeiro, entende-se como sendo um processo por onde se viabiliza a 
concretização de normas. Normalização seria o processo de incorporação local de normas, como 
algo diferente e novo, que vai readaptando costumes e ações anteriores à sua concretização. (L. 
FURQUIM, 1996: 91; 21)



Escala aproximada 1:30.000

Fonte: adaptado de Prefeitura Municipal de São Paulo/nova divisão territorial.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO TERRITORIAL 
Município de São Pauio - nova divisão territorial - 1392

1- Jardim Paulista
2- Pinheiros
3- Consolação
4- Perdizes
5- Bela Vista
6- Sta. Cecília
7- República
8- Sé
9- Bom Retiro
10- Liberdade
11- Vila Mariana
12- Moema
13- Itaim

LEGENDA: 
(bairros)
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LEGENDA:

Escala aproximada 1:30.000

MAPA DE DIFERENÇA DE CUSTOS NO USO TERRITORIAL 
Município de São Paulo - áreas de maior valor para o cálculo do IPTU -1986

Fonte: adaptado de “Planta genérica de valores, 1987”, in: Maria Adélia Aparecida de SOUZA - 
A identidade da metrópole (geografia, verticalização e valorização da terra) - 1984:169.

1- Áreas de maior valor para o cálculo do IPTU
2 Areas de segundo maior valor para o cálculo do IPTU
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.29

Aos eventos, também se lhes atribui a duração, “...nesta geografia reveladora 

de uma acumulação de tempos.” (M. Adélia de SOUZA, 1991:05) Há os que são 

finitos como possibilidade e recurso (o crédito, uma determinada população, 

etc.). Já os infinitos, não se esgotam pelo uso, tendo distribuição cumulativa e 

não competitiva (a democracia, a liberdade, a produção cultural...). Mas também 

podemos pensá-lo como duração organizacional (o conteúdo técnico e 

organizacional). São os vetores organizativos que alteram a natureza dos 

eventos, da mesma maneira que não permitem que o evento se confunda à 

localizaçao .

29 Sobre os eventos, ver: Milton SANTOS - A natureza do espaço: técnica tempo razão emoção.
1996: 114-124)
30 A ‘constituição e o feixe de tramas’ que anunciamos na página 18.
31 Ver: M. Adélia de SOUZA - Conexões geográficas: um ensaio metológico...: 1992; Milton 
SANTOS: 1996:257-258.
32 M. Adélia de SOUZA, em seminários realizados (1996) com orientandos no Laboratório de 
Geografia Política e Planejamento Ambiental e Territorial - Dep. Geografia - USP, trazia a noção 
de que ‘local' refere-se as infra-estruturas, ao logradouro, à forma; ‘lugar1 seria o conteúdo que 
qualifica esta forma, mas conteúdo com referente espacial. Em Metamorfose do Espaço 
Habitado (1a ed., 1988), Milton SANTOS, afirma: “As mutações da paisagem podem ser 
estruturais ou funcionais...graças ao seu movimento funcionai...a rua, a praça, o logradouro, 
funcionam de modo diferente segundo as horas do dia, os dias da semana, as épocas do 
ano...Já uma mudança estrutural dá-se também pela mudanças das formas. Quando se 
constroem prédios de quarenta, em vez de vinte ou trinta e dois andares, é via de regra, sinal de 
que outros também poderão ser construídos...(p. 69)

“Se considerarmos o mundo como um conjunto de possibilidades, o evento é 

um veículo de uma ou de algumas dessas possibilidades existentes no mundo. 

Mas o evento também pode ser o vetor das possibilidades existentes numa 

formação social, isto é, num país, ou numa região, ou num lugar, considerados 

esse país, essa região ou esse lugar como conjunto circunscrito e mais limitado 

que o mundo." (Milton SANTOS, 1996:115)

Os eventos" são analisados pelos elementos qualitativos30. Em sua textura 

sócio-espacial, o evento reclama a interpretação da ação humana, da interação 

entre os homens qualificada pelo ‘uso’ diversificado do trabalho e da 

informação. É a isso que se chama a atenção quando se fala da conexão 

materialística entre homens31. Inclui-se aí a configuração de localidade.
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Uma iniciativa semelhante também foi registrada no território brasileiro. 

Conforme reportagem obtida no jornal Folha de S. Paulo (ano 2000, sem 

complemento de data; ver página amarela 47), aconteceu, já não sendo a 

primeira vez, o projeto 'Mercado Cultural Latino Americano’ que é organizado 

pelo Instituto Cultural Casa Vila Magia. Segundo a reportagem, esta ONG atua 

na cooperação cultural e no desenvolvimento comunitário. No projeto, discute- 

se barreiras estéticas e conceitos à circulação de bens culturais e artísticos e o 

rompimento da distância periferia-centro no mapa das decisões culturais.

Uma diferenciação desta natureza pode ser apreendida a partir de documentos 

obtidos por esta pesquisa. São documentos europeus que demonstram que a 

aproximação entre a produção artística e os vetores organizativos encontram-se 

em expansão naquela área. Apresenta, por exemplo, a consideração de que 

“...para facilitar a circulação intra-européia das obras e produções artísticas, 

pode ser necessário ter em conta as diferentes legislações nacionais em 

matéria social e fiscal. “ (Helena Vaz SILVA - Informe sobre la situación y lo 

papel de los artistas en la Union Europea. Comissión de Cultura, Juventud, 

Educación y Médios de Comunicación. 1o Congresso Iberoamericano de 

Derecho a la Cultura (dez/1999, pp 01-22). O documento discute necessidades 

de supressão de barreira jurídicas e fiscais que se constituem em obstáculo à 

escalas de operação. Servem também como exemplo, outros dois documentos:

(1) Seminário: “EI entorno profissional y legal del músico - Madrid (fev/2000)” e

(2) “Primero prémio SGAE de investigación sobre el mercado cultural y su 

entorno.”

No primeiro caso, o seminário põe em discussão temas relacionados à 

densidade normativa que envolve o trabalho musical e os lugares, discutindo 

sobretudo a situação. O segundo documento informa sobre um prémio de 

investigação acadêmica e sobre problemas relacionados ao ‘mercado cultural e 

seu entorno’, entre os quais, a produção, a distribuição e o consumo.
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referem-semencionados umaacima

Ainda segundo M. SANTOS (op. cit: 1996), a diferenciação entre o evento e a 
localização é dinâmica no tempo geográfico (a superfície de incidência, a área 
de ocorrência, a situação e a extensão). Não é por acaso, que os documentos 

insistentemente a um ‘entorno’.
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Salvador faz revisão I
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vimentados R$ 1>5 bilhão em ne- 
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espetáculos dentro da Feira de Ar- ^VrgÊiã?fftoãrigues e a peruana 
tes Latino-Americana (Fala). Suzana Baca fecharam turnês in-
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Sob este aspecto, parece-nos importante pensar no papei do estado, cuja ação 

pode ser apreendida numa noção de escala como limite e conteúdo (que 

normas públicas e quais os seus alcances sobre as pessoas, as outras 

organizações e o território; ver, páginas amarelas: 49, 50 e 51).

“Daí a necessidade de compreender as qualidades da informação, reconhecer 

seus produtores e possuidores, decifrar seus usos. Banal ou secreta, de 

abrangência global ou local, verticalizada por ser tributária de técnicas como os 
satélites ou horizontal, por ser construída na co-presença: eis sua qualidade." 

(M. SANTOS e M. Laura SILVEIRA, 2001:93)

Se pensamos também no futuro, não há como recusar o pensamento no lugar e 

no cotidiano. “Não vivemos apenas e somente no mundo dos fluxos globais e 

das imagens virtuais. Esse não é o cotidiano de todos os homens, apesar de 

tender a sê-lo...o lugar pode nos recompor os sentidos...” é o que antecipa 

Adriana BERNARDES (1996:08-09), propondo que a inscrição do corpo no 

contexto da ordem pode alterar os elementos do espaço.

A escala do evento admite duas principais acepções. A escala de origem do 

evento diz respeito às forças operantes, às forças emissoras que podem incidir 

sobre diversos lugares. A escala de realização do evento é a escala do 

fenômeno. É todo este conjunto circunscrito que pode revelar a dinâmica 

temporal do espaço geográfico. Os eventos são portadores da ação presente e 

a densidade territorial qualifica estas ações pelo uso, constituindo o 

conhecimento do território:



Bloco apóia proibição de som mecânico em Olinda

Segunda-feira, 26 de fevereiro de 2001. 03h05min

Em Recife, as ruas da área antiga da cidade

depois de anos esquecidos

Enquetes
Período Enquete

Fev/2001

Fonte, www.guiapemambuco.com.br/enquetes/enquetes.asp#

Opções

■iverfl
^esultadq

Você concorda com 
a proibição da axé music no 

carnaval de Olinda?
Sim : ( 76 % )
Não : ( 24 % )

Fechar

E ado Pela nZã f area CÍdade se dlvide"> como pa*co da d.vcrs.dade cultural do
51..Pela.nUllha’ f01,a Vez d0 ,udjsmo e P°esia dos bumba-meu-boi. que afloram agora. 

. > nos folguedos de cavalo marinho do interior.

Você concorda com a proibição da axé music no carnaval dè 
olinda?

O bloco Ceroulinha, versão infantil do tradicional Ceroula, aproveitou o fato de estar desfilando no 
■Ia defender a açao da Prefeitura, formando um pequeno tumulto em meio a uma multidão 

calculável. A prefeita, que divide a atenção entre os problemas da cidade e os vários blocos 
atirmou que estava se formando um boato em tomo de sua medida

de tndn Se tOqUe 3X0 °U quaIquer oulro gênero- ® carnaval de Olinda como o
cídlde O et’ e dem0CratlC?' Estamos Olhando para preservar a riqueza do carnaval da 
c dade, que tem agremiações, algumas centenárias, impedidas de desfilar em razão do volume 
altíssimo desses equipamentos e das concentrações que impedem esses blocos de desfilar com suas 
indumentanas, evoluções e orquestras" disse

mm5 d E1fantf’.Pltombei ra dos Oatro Cantos. Lenhadores e Vassourinhas. quatro dos rnais 
gos da cidade lustonca, pretendem se pronunciar conjuntamente em apoio a medida logo apos 

o carnaval. O cantor Alceu Valença. fitndador do bloco Maluco Beleza e residente cm Olinda 
aderiu ao movimento e deverá ter encontro com a prefeita. preocupado com as consequências da 
nulS 5 ramaVa a°bre agrenuações cidadc- <iuc salta dos 20 mil habitantes para I 
milhão de fohoes por dia em suas ladeiras.
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http://www.guiapemambuco.com.br/enquetes/enquetes.asp%2523


O ESTADO DE SÃO PAULO

Afro - Em Salvador, apesar de não contarem

/editorias/2001/02/28/capa010228.htm 1 
/editonas/200 l/()2/28/capa0 J O228.hunl

a lei municipal que proíbe a instalação 
em R$ 5,3 mil.

madrugada de hoje, em Recife e Olinda, não se encerrou. Até hoje haverá

problemas. No ano passado os bonecos só conseguiram cumprir metade do
< a i z -------- — r'" causs das casas alugadas para o período cue instalavAm caíyaqde som - tocando axé e até tecno juntando uma multidão em sua volta. instalavam caixas

Foi decisiva a iniciativa da prefeita Luciana Santos (PC do B) de fazer cumprir 
desses equipamentos. Nos quatro dias de carnaval, 29 casas foram multadas

A festa, que deveria acabar na r ' ■ ■
programação nas duas cidades.

Cerca de 80 bonecos gigantes espalharam alegria ontem pelas ruas de Olinda, ao desfilarem juntos oela décima- 
quarta vez consecutiva no carnaval da cidade. O desfile saiu de Guadalupe, às 10h45 num percurso^e 2 5 
mi tiX Uma h°ra 6 me'a até a Sede da Prefeítura- Três orquestras de frevo, com 30 mús.cos cada animaram a 
multidão que ja se comprimia nas ruas e ladeiras estreitas da Cidade Alta logo pela manhã.

Coloridos de riso aberto e medindo 3,40 metros, os bonecos são a marca registrada do carnaval olíndense A arande 
ausência do desfile foi a do boneco de Chico Science, um dos fundadores do movimento musical manquebeat 9aue 
morreu ha quatro anos e foi o homenageado deste carnaval. manguebeat, que

TravóteeltrSr?nHF°mem da Me'afoite’ 0 mais anti9° da cidade, criado em 1932, o Menino da Tarde, Capiba John 
<ono d": 13^ SnXI Um

Desta vez, o desfile ocorreu sem | '
percurso, porque as ruas estavam intransitáveis por causa

Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2001

Bonecos gigantes e mirins enchem ruas de Olinda de animação e muito colorido

Prmtjiçao de aparelhos de som deixou ruas mais livres e possibilitou que desfile fosse 
compicto

Belém/Titular
de frevJeVe 80 b°neCOS 9'9antes em Olinda: percurso de 2,5 km animado por 3 orquestras



[ISTOÉ Gente Online Ping-pong
Elba comemora parcerias

no Carnaval de Olinda?

Joelmir Beting
http://www. joelmirbeting.coin.br

falc@betingcom.br
,;A única expressão autêntica de um povo é a dança. Simpicsmenr ^rque os 
corpos não mentem
Agnes de Mille. coreógrafa americana

Confetes dourados
A recuperação da economia brasileira estabelece um estado de distensão emocional que só faz por encher a bola e a 
cuíca do nosso inefável carnaval. Produto maior da economia do entretenimento, sem distinção de classe, sexo ou

Agentes económicos ligados aos negócios diretos e indiretos do carnaval - os indiretos começam a ser explorados 
seis meses antes da travessia da primeira escola nos 722 sambódromos registrados na Embratur - sustentam que o 
carnaval 2001 vai superar em 15% a 20% o carnaval 2000. Esse último vendido como carnaval do milénio ou 
carnaval dos 500 anos do Brasil.
A hotelaria do Rio de Janeiro, ocupação máxima reservada na altura de dezembro, espera faturar 12/o a mais em 
diárias e serviços, com remarcação média de 7% dos preços nominais. Estima-se um aumento de 17% na recepção 
de turistas estrangeiros - sem contar os argentinos, ainda ressabiados e reticentes. 
A economia fluminense de serviços, com pelo menos um pé no mercado da folia, calcula em RS 230 milhões o 
consumo adicional dos seis dias de carnaval (de sexta. 23, a quarta. 28). Seis dias? Sim. em quase todo o Brasil ja 
espichamos o carnaval de quatro para seis dias. O pessoal larga o estresse na quinta a tarde e volto com a ressaca so 
na outra quinto de manhã. Deu para sentir essa debandada precoce na noite de quinta-feira em Sao Paulo - cujo 
carnaval maior é o do sol ou da chuva no litoral. Ou o das frescas noites de Campos do Jordão, o autentico velono 
do samba, diria Vinícius de Moraes.
E a Bahia, xente? Em Salvador, a Empresa Municipal de Turismo, vulgo Emtursa. avisa que o carnaval baiano dura 
dez dias corridos. De terça, antes, ao sábado, depois. Haja trio elétrico! Nos cálculos da Emtursa. os negocios o 
carnaval devem totalizar, este ano. perto de R$ 460 milhões. Em dez dias de Salvador, o dobro da fatura dos seis 

A^áto^ÍoSmbarque, até este sábado, de 760 mil visitantes brasileiros (começando pelos do interior baiano) 
e de 45 mil estrangeiros. Algo parecido com um terço da população da capital do acarajé e do axe.
De resto, axé baiano barrado este ano no carnaval pernambucano. O de Olinda. terra do frevo Cuja prefeito. Luciana 
Barbosa de Oliveira Santos, do PC do B. partido nanico protecionista e xenofóbico. baixou decreto municipal * 
multando em R$ 5 mil o bloco que ousar tocar axé (ou pagode) em desfile oficial. Diz ela: Faz sentido cultural

ISTO É -O que achou da proibição do axé

ELBA RAMALHO - O axé é uma organização muito forte que tem espaço o ano todo em~ 
Pernambuco. Nunca consegui cantar no Carnaval da Bahia com um trio próprio porque nao 
sou baiana. Nenhum maracatu de Pernambuco entra no Carnaval de la. Então, acho que 
Pernambuco tem o direito de querer manter suas tradições musicais. Ou daqui a pouco a 
gente vai estar cantando "tapinha não dói" no meio de Olinda.

Cassia Dian , . , .
Cercada de chamegos do marido Gaetano, com um terço enrolado no pulso constantemente 
apertado por sua mão, Elba Ramalho concedeu entrevista à Gente. Feliz com o resultado de 
Cirandeira, ela está mais zen do que nunca.

http://www._joelmirbeting.coin.br
mailto:falc@betingcom.br
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Essa noção heterônima entre cultura e trabalho da indústria fonográfica, permite 

pensar o trabalho musical em outras possibilidades que não a hegemónica, num 

dado entorno territorial. Mas esta interpretação muito deve ao reconhecimento 

da qualidade do uso da informação: A ‘vertical’ ou a ‘horizontal, da co- 

presença’.

A indústria cultural no Brasil, em dados de 1997, ocupava a sexta posição no 

mercado fonográfico mundial. Movimentou vendas que foram situadas perto de 

US$ 1 bilhão, naquele ano. Estes números financeiros servem-se, na prática, 

de uma configuração que é conhecida como universo pop ao colocar em 

conexão segmentos de ‘profissionais correlatos’: palco, som, iluminação e 

comercialização de cd’s, adesivos, etc. (Nehemias GUEIROS JR.: 1999: 08-20) 

Para a música, significou um trabalho de racionalização e da tecnificação no 

centro do processo. “A cultura é medida conforme padrões abstratamente 

trazidos de seu exterior...segundo normas que não lhe são inerentes”. (Márcia 

T. DIAS, 2000: 25)

Pensando na idéia de espaço banal, espaço de todas as determinações. Cabe- 

nos uma fala, no sentido de compor uma formação sócioespacial, a atuação da 

indústria cultural, sua funcionalidade no território. Nesta composição, também 

dedicaremos algumas linhas para uma análise do papel do Estado em política 

cultural. Três autores nos serviram de base para a construção deste momento, 

Nehemias GUEIROS JÚNIOR (1999); Márcia Tolsta DIAS (2000); Maria das 

Graças dos SANTOS (2000); que mostram recentes trabalhos brasileiros sobre 

a atuação da indústria cultural e do Estado. Dois deste trabalhos, têm o recorte 

especificamente em música de canção popular, como é o recorte de nossa 

pesquisa.

33 Tomamos como fonte de informação e debate alguns textos como, por exemplo, Márcia Tosta 
DIAS - Os donos da voz: indústria fonográfica brasileira e mundialização da cultura. 2000: 
Nehemias GUEIROS JÚNIOR - O direito autoral no ‘show business’...1999; Maria das Graças

1. PRODUÇÃO MUSICAL: INDÚSTRIA CULTURAL E ESTADO33
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A constituição do meio técnico informacional mostra-se fundamental para a 

instituição da ‘música de massa’, de informação verticalizada porque exige 

especialização para produzi-la e vendê-la. Nisto considera-se desde a profusão 

de partituras para música popular (500 mil vendidas, na Inglaterra entre 1877 a 

1902) até o desenvolvimento dos aparatos de gravação, produção e difusão. 

“Atualmente, o nível de complexidade e sofisticação alcançado pela indústria 

cultural toma alto o risco de suavizarmos seus efeitos sobre a vida social e 

cultural.” (idem: 25-31)

dos SANTOS- Política cultural, política social e autonomia no Brasil. 2000; e documentos 
diversos da pesquisa.
34 Tempo padrão pelo qual uma canção é trabalhada para ser oferecida em conjunto com outras 
num cd e para veiculação, principalmente pela norma de ‘música de trabalho', sobretudo rádio, 
no caso brasileiro, mas também na TV. A música de trabalho é aquela escolhida, no conjunto de 
‘12 músicas’ inseridas por norma-costume no suporte de cd (atualmente): “a música que a 
gravadora escolhe para iniciar ou dar continuidade ao trabalho de um disco novo do artista. É a 
primeira que vai para o rádio, que será apresentada em programas de televisão e mostrará ao 
mercado a cara do novo material do artista." (N. GUEIROS JR., op. cit.: 612)

“O trânsito de normas e produtos sofísticou-se com a instalação de filiais de 

produção das empresas dominantes do setor, em várias parte do mundo. Tais 

filiais...a partir da década de 70 buscaram alimentar novos mercados, assim 

como evitar certos controles aduaneiros e reduzir custos de produção. Sediadas 

em grandes e médios mercados do mundo, essas empresas dinamizam-se 

distribuindo uma produção fonográfica internacionalizada e realizando 

considerável investimento na produção e no mercados locais...Ao mimetizarem- 

se nas realidades e na produção cultural nacionais, essas empresas 

éufemizam' a sua atuação como agentes externos, conquistando espaço para 

a sua legitimação” (idem, ibdem: 37-38)

Após um amplo período de fusões iniciados a partir dos anos 20 (ainda em 

processo atualmente), pode-se demarcar os anos 50 como um momento de 

implantações mais aceleradas de normas: autonomização das esferas de 

produção que é acompanhada, em nível global, do lançamento das bases 

objetivas para a padronização. A ‘canção de 03 minutos’34 é um claro produto 

deste movimento de normatização que se dá em escala mundial, nos territórios 

que abraçam esta lógica.
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Este trânsito de normas, como vemos acima, coloca o fato da industria cultural 
no problema do modo como ela se realiza, suas escolhas, suas formas de 
produção e difusão produtiva. E conforme vimos, este processo se dá na 
heteronímia com a produção cultural, propriamente dita, em um dado entorno. 

Esta se realiza sobretudo na co-presença.
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Quadro 03: fusões na indústria fonográfica no século XX

Empresas origináriasFusõesAno

EMI1928-31

Pathé + Gramophone/UK

RCA - VictorVictor + RCA1929

CBSColumbia/USA + CBS1929

PolydorDeutsche Grammophon1937

+ Telefunken + Siemens

Phonogram1945
Philips

EMIOdeon + EMI1969

PolyGramPolydor + Phonogram1978

BMG- AriolaBetelsmann + Ariola +1987
RCA

Sony MusicCBS Discos + Sony1987
Corp.

Warner MusicTime-Warner/WEA +1991/93
Toshiba + Continental

Fonte: Márcia T. DIAS - Os donos da voz...2000: 36;43.

Columbia/Europa +

Gramophone França +



OTTÓ KÁROLYI
Titulo original: Introducing Music

Tradução de S. G.f Capa: estúdios P. E. A.

© Ottó Károlyi, 1965

INTRODUÇÃO A MUSICA
2° edição

| coleccáo |

h PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA

J

OTTÓ KÁROLYI INTRODUÇÃO À MÚSICA16 17

Fip. 3

■ i

k

SABER

■ ■ 
I ■ 

I

Todos os direitos reservados por 
Publicações Europa-América. Lda.

Execução técnica: 
Gráfica Europam, Lda., 
Mira-Sintra — Mem Martins

UMA 
□ a nrrniA

“UM A 
DADrrm Á

Notação musical
A música, assim como a linguagem, foi cultivada 

durante muito tempo por transmissão oral, de geração 
em geração (tal como a música popular é ainda hoje em 
dia transmitida), antes de ter sido inventado qualquer 
espécie de método sistemático para a pôr por escrito. 
Mas, nas civilizaçõe^uperiores, o desejo de registar 
leis (cientmcasoi^íaociêhtíScas), poesia e outras 
narrações permanentes deu inevitavelmente origem ao 
problema de como transcrever a música. A questão era 
a de descobrir um sistema simbólico que pudesse não só 
definir o som como também o ritmo da melodia. As 
origens da nossa notação musical europeia encontram- 
-se nos símbolos taquigráficos empregados para ano
tarem a recitação grega e oriental, a chamada nota-

■ z

f'/

ou fotográfico, incluindo fotocópia, xer0CÓPl“ , 
gravação, sem autorização previa e escrita do 
editorExceptua-se naturabnente a transcnçao 
de pequenos textos ou passagens para apresen
tação ou critica do luro. Esta excepçao nao 
deve de modo nenhum ser interpretada como 
sendo extensiva ã transcrição de talos em reco
lhas ontológicas ou similares donde resulte pre
juízo para o interesse pela obra. Os transgres
sores são passíveis de procedimento judicial

-------■
■ 7

Edição n.° 1086/2876

---- ■ ■

levaram alguns músicos e teóricos engenhosos, com 
notabilidade para Philippe de Vitry (1290-1361), um 
dos muitos 'pais' da notação musical, a alargar o 
campo da teoria musical. O tratado de Vitry, Ars Nova, 
explicava os princípios da arte nova, em oposição à 
antiga (Ars Antiqua). 0 novo sistema de notação aue
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Porém, o localismo é aparente. Este processo de racionalização atua num 

campo de forças que refaz territorialidades culturais. A música brasileira de 

canção, reconhecidamente diversa, tem sido reproduzida aos moldes de uma 

padronização sonora nos timbres, na configuração melódica e sobretudo em

Márcia T. DIAS (2000), nos mostra que a indústria cultural conta, no caso da 

música, com um produto artístico diferenciado. Diferente da homogeneização de 

objetos que têm a base da produção pela 'ubiquidade técnica', a música 

(sobretudo música de canção) é um elemento de expressão circunscrito a 

espaços sociais e políticos definidos. Nesse sentido, a indústria cultural da 

música tem se caracterizado como multinacionais que trabalham elementos 

locais a cada região ou país.

Estas aparentes contradições entre flexibilidade e rigidez, são na verdade 

especializações voltadas ao controle e condicionamento do trabalho musical em 

favor da indústria cultural. A produção e o objetivo final permanecem e para os 

consumidores do produto musical estão as formas, os gêneros, os estereótipos, 

encobertos os conteúdos e seus desdobramentos.

As transformações no sistema produtivo da indústria cultural, também 

apresentam a idéia de flexibilização, pelo qual ‘artistas’ (profissionais 

trabalhados sobretudo para a psicoesfera da profissão de celebridade) e 

agentes da criação artística entram em conexão com o processo de produção, 

antes reservado apenas internamente à grande indústria. Neste caso o 

procedimento passa a ser a terceirização de artistas e de repertório. A grande 

indústria passa a ocupar-se do gerenciamento do produto, da publicidade e 

difusão, porém:

...as grandes empresas continuam a operar uma rígida triagem no processo de 

escolha dos produtos que serão conduzidos ao grande mercado...em um 
..espectro de possibilidades técnicas estrita mente definido (em termos de forma 
e conteúdo), limitando qualitativamente a flexibilidade da produção e 

segmentação do mercado.” (idem, ibdem: 44)
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Neste

A funcionalidade deste sistema modificou profundamente a produção musical:

Para este autor, a não observação desta tensão cultural reduz a análise 

tradicional sobretudo da produção musical do século XX. Por traz da aparente 

flexibilidade da música, no sistema tonal ela é na verdade bastante delimitada 

no que se refere ao material sonoro, isto é, no caminho melódico, e pela 

estabilidade estrutural (as tonalidades, as leis harmónicas, as regularidades 

rítmicas, a estabilidade das formas).

Não é apenas um problema de linguagem (que por si, já não é um mero 

problema). Muito do que se aprendeu em música, no século XX brasileiro, 

contou com escolas do tipo conservatório e com a idéia de 'alta cultura' 

atribuída aquilo que, na verdade, é padrão hegemónico da cultura ocidental. 

Como a cultura é resistente, acontece em música o mesmo que na linguagem

"O sistema tonal instaura não menos que a tridimensionalidade na 

música: à sucessão melódica e à simultaneidade dos acordes interpõe-se 

a convergência tonal...funcionando como um centro para onde convergem 

os outros elementos do discurso. É um verdadeiro atrator em torno do 

qual se relacionam os signos musicais" (Fernando IAZZETA, 1993:34)

35 Jacques LÉVY (op. cit. 1999) tratou do confronto entre o sistema tonal e o atonalismo 
tentando reconhecer, nessa disputa, o papel de diferença territorial que a cidade de Viena 
fomentou neste processo. A artista popular, a cirandeira Lia de Itamaracá gravou recente 
trabalho de cd entitulado "Eu Sou Lia" (selo Ciranda Records), em produção independente, cuja 
configuração timbrística foi voltada para a forma sonora da produção local ao invés de tender a 
forma sonora padrão de indústria cultural. O fato é considerado raridade nos dias atuais e exigiu 
especialização técnica e cultural do produtor fonográfico Iran Gomes Pinheiro. Sobre o assunto, 
ver: "Selo independente resgata música pernambucana de raiz", in: jornal Folha de São 
Paulo/Caderno Ilustrada, 25/04/200, p. 07

programas digitais que tem como padrão a matriz tonal européia?5 

trabalho, não há o interesse em desenvolver amplamente este tema. Porém, no 

sentido de investigações posteriores, é importante ressaltar que o sistema tonal, 

longe de ser 'naturalmente' universal traz intrinsicamente uma certa lógica 

geográfica de cultura (ver Página Amarela 62).
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falada/escrita: o que nos vem como 'cheese-egg' vira 'x-egg'; do 'to delet' torna- 

se 'deletar' ...'cherocopiar' e etc.

Num posterior momento, F. IAZZETA (1993) aprofunda sua análise para 

demonstrar que o tonalismo foi responsável por inserir a música como atividade 

autónoma (séculos XV e XVI), separado de teatro ou ópera, por exemplo, no 

contexto das manifestações artísticas ou lúdicas. Sob este contexto, a cultura 

européia ocidental objetifica a escrita musical, o que permite o aparecimento do 

compositor individual: reflexo da arte coletiva medieval se transformando na arte 

individual do período moderno.

"A elaboração de uma grafia musical representa mais um passo na 
conquista do espaço36. Ocorre que, a notação tradicional fez com que o 
músico mentalizasse um espaço sonoro geométrico, na medida em que os 
sons são representados na partitura através de uma analogia espacial: 
sons agudos dispostos escalarmente acima dos sons graves; sons mais 
longos ocupando espaços menores que os sons mais curtos: é curioso 
notar que este sistema notacional é baseado numa estrutura cartesiana, 
onde um eixo vertical representa as alturas sonoras em relação a um eixo 
horizontal, que representa a passagem do tempo? (F. IAZZETA, 1993:223- 
224)

Robert JOURDAIN (Música, cérebro e êxtase. 1997:174) escrevendo para 

música e músicos ocidentais propõe uma execução polirrítmica aos leitores. Ao 

que, ao final, constata: "...é terrivelmente difícil para o cérebro gerar os dois 

ritmos simultaneamente, mesmo quando são relacionados." Mas o que é 

terrivelmente difícil para o 'ocidente' é largamente executado no Brasil, por

36 Grifo nosso.

No caso da música brasileira, e pensando no contexto acima, é 

particularmente importante não partirmos da idéia de uma 'naturalidade' tonal, 

mas, sim de reconhecimento de permanente tensão de lógicas geográficas de 

culturas.
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No que se refere ao ritmo, entretanto, diz:

exemplo, no ritmo do boi-bumbá ou bumba-meu-boi (regiões do Maranhão, 

Pernambuco, Santa Catarina, etc.) no qual basicamente uma mão bate em três 

toques enquanto outra mão bate em dois, simultaneamente.

Esta complexidade de tensão cultural tem passado ao largo no processo de 

racionalização da indústria de produção cultural. Esta tem medido a cultura 

segundo normas externas, na heteronomia do lúdico substituído por hábitos de 

consumo musical resultados de processos de reprodução de trabalho.

Concretamente tem-se o tecnicismo e especialização no centro do processo. 

Produção de mercadorias culturais idênticas (mesmo final de filme/ o mesmo 

ponto alto da canção possível pela montagem funcional do tonalismo europeu);

"...a concepção africana do ritmo é bem mais complexa que a européia, 

observando-se ainda melhor a capacidade rítmica do negro no fato de 

empregar, simultaneamente, várias marcações de tempo... vários 

tambores, de diferentes tamanhos, batem em polirritmia...o elemento 

rítmico é justamente o que se destaca na música das Américas, 

influenciada pela cultura africana...os musicólogos dedicados ao assunto, 

no Brasil, chamam à atenção para a síncope, que denominam de 'síncope 

crioula' pelo fato de o tempo rítmico se verificar na própria melodia e não 

simplesmente no acompanhamento instrumental como é mais comum na 

África...certas sutilezas que, muitas vezes a própria grafia musical torna 

incapaz de traduzir38." (Autor desconhecido, pp; 195-196)"

37 Autoria não verificada
38 Grifo nosso.

Um outro texto37 em que se descreve a música afro-brasileira (especificamente 

músicas no candomblé) o autor quando compara o elemento melódico entre a 

música afro-brasileira e a música européia atribui àquela o conceito de 'escala 

defectiva’ (ver página amarela 62)
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No livro Voyage pittoresque au Brésil (1 835), 
Rugendas retratou tipos de inúmeras 
nações africanas que aqui encontrou 
como escravos — elementos fundamentais 
na génese de nossa música popular, 
com seus ritos, ritmos 
e instrumentos característicos.

"Festa de Nossa Senhora do Rosário, padroeira dos negros”, de Rugendas 
Do livro Voyage pittoresque au Brésil (1835)

12 O elemento rítmico é justamente o que 
mais se destaca na música das Américas, 
influenciada pela cultura africana. Por sua 
natureza fisiológica, dinamogênica, o ritmo 
logo se impõe e se faz sentir. Os musicólogos 
dedicados ao assunto, no Brasil, chamam a 
atenção para a síncope, que denominam 
de 'sincope crioula', pelo fato de a deslocação 
do tempo rítmico se verificar na própria 
melodia e não simplesmente no acompa
nhamento instrumental como é mais comum 
na África. A sincope da música brasileira

ttiga> 
candomblé baiano, ainda se encontram 

ritmos e melodias que guardam certa fideli
dade aos dos a í rica nos. È mtuto rico e s a ria 
do o repertório litúrgico dos rituais fetichis- 
tas. cantado em língua nagõ. constituindo 
um mundo distinto dentro da música popu
lar brasileira. As melodias têm. geralmente, 
pequena duração, repetindo pequenos moti
vos indefinidamente-e evidenciando todas 
as caracteristicas da música que provoca 
estado de inconsciência, embriaguez ou 
exaltação. Os intervalos empregados são 
principalmente os de segundas? terças e 
quartas. Embora apareçam intervalos mais 
longos, são muito frequentes os de terças.

10 As escalas, ou série de sons que consti
tuem a melodia, são. ordinariamente, de 
cinco ou seis sons, chamadas 

de escalas pentafõnicas
respectiva- 

mente de escalas pentafõnicas e hexacor- 
dais. Não obstante as escalas serem défecti- 
vas, não apresentando a sensível iVIIl grau) 
do tom. pode-se considerá-las com o senti
mento das escalas tonais (maiores e menores) 
que são usadas na música clássica. Tal fato 
se deve a que essas melodias, quase sempre, 
apresentam no início, final e lugares de 
repouso, os graus tonais das escalas diató
nicas. O mesmo é assinalado pelos que estu
dam a música dos negros na África. A músi
ca fetichista, por ser ligada á dança, tem o 
seu ritmo isócrono, bem a tempo, e ordi
nariamente apresenta compasso binário.

11 Ritmo. Segundo vários musicólogos, a 
concepção africana do ritmo c bem mais 
complexa do que a europeia, observando- 
se ainda melhor a capacidade rítmica do 
negro, no fato de empregar, simultanea
mente, várias marcações de tempo. Até 
mesmo quando não aparece,o instrumento 
acompanhante, é comum observar-se que o 
ritmo da cantiga não é igual ao da batida 
das mãos (palmas). Vários tambores, de 
diferentes tamanhos, batem em polirritmia. 
cabendo ao maior, pela sua sonon3ãTt?~rrrafs' 
intensa, comandar a batida principal. Os 
demais, de ritmos diferentes, apenas coinci
dem no toque fundamental.

apresenta particularidades especificas, corno 
sejam, deslocamentos de acentuações em 
tempos ou partes fracas, antecipações de 
sons finais, certas sutilezas que, muitas vezes, 
a própria grafia musical toma incapaz de 
traduzir.

I Í3j As particularidades da sincope podem 
Tér exemplificadas, grosso modo, com a 
figura rítmica de colcheia entre semicol
cheias. emprestando à música brasileira um 
colorido muito especial. Compositores de 
música popular, como Ernesto Nazaré 
(1863-1934). ou de música erudita, como 
Vila-Lobos 11897- 1959). souberam captar e 
enfatizar o riimo brasileiro em muitas de 
suas pecas. Batuques ou sambas são os nomes 
genéricos que. de modo geral, designam, no. 
Brasil, as danças profanas de procedência 
africana. Elas recebem, contudo, denomina
ções regionais, apresentando inúmeras 
variações, naturalmente por influência desta 
ou daquela nação africana, cujo contingente 
d< escravos foi mais acentuado ou, mesmo.
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Estas páginas amarelas demostram acréscimos territoriais na psicoesfera, 

fomentados pelo trabalho em rede de supermercados. Nesse caso, demonstra- 

se o CD "Djavan Novelas" o qual fragmenta o trabalho do autor em função de 

um meio expressivo de mídia (novela), sobretudo no Brasil. Neste caso, o que 

menos importa é a música. O centro é a ‘celebridade’ na mídia; apresenta-se, 

também em rede, objetos musicais miniaturas que remetem ao mundo Pop 

como também servem de anuncio ao Rock"n Rio que viria a se realizar 

posteriormente; Nisto instaura-se o território dos sentidos ocupados:

Em páginas anteriores39, já havíamos chamado à atenção com Gino STEFANI 

(1987:30) naquilo que se apresenta como uma rede com objetos da cultura 

urbana e universo pop. Esta configuração é a que possibilita o mecanismo do 

território dos sentidos ocupados. Estamos expostos a esta fabricação já como 

simples transeuntes40.

"É como se do ponto de vista de consumidores e empresários viver 
plugado... Na televisão, no rádio, nos modernos reprodutores eletrónicos, 
nas redes de informação, tivesse se tornado uma consequência natural e 

própria da vida na sociedade contemporânea" atuando por meio da 

tecnoesfera e da psicoesfera realiza sua abordagem: "...sua 

capacidade de sensibilizar as pessoas pode levar a reações do mais largo 
expectro: da angustia ao divertimento, do questionamento à passividade, 
da liberdade á clausura (M. T. Dias, 2000: 29 e 31).

39 Cf. p. 38

40 "Você vende a música pegando as pessoas comovidas; As pessoas estão envolvidads com a 
cena e você joga a música alí... no rádio você só tem o áudio. Na TV, você fica anestesiado 
pela imagem e a música entra com mais facilidade". Ricardo Henrique, então diretor artístico da 
Rádio Jovem Pan, in: Márcia T. DIAS (2000:61)

inserções constantes de 'canções de sucesso' que fragmentam o trabalho 

autoral produção serial, etc. Afirma-se um produto musical final com 

características intrínsecas que determinam se será consumido por muitos, (ver 

página amarela 65 e 66)
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" Rock é o pai de todos os 
ritmos que embalam a moçada.

Energia 
Carboidratos 
Fibras 
Proteínas 
Lipídios 
Vitamina C 
Vitamina 81 
Vitamina 82 
Vitamina B6 
Niacina 
Vitamina A 
Vitamina D3

por 25g 
96Kcal 
22,33g 

0,86g 
0,83g 
0,38g
9mg 

0,21 mg 
0,24mg 
0,30mg 

2,7mg 
120mcg 

0,75mcg
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384Kcal 
89,3g 
3,42g

I’
0,84mg 
0,96mg 

l,2mg 
10,8mg 
480mcg

3mcg
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* Ingestão Diária Recomendada 

INGREDIENTES: açúcar, cacau, extrato de malte, 
sal, leite em pó desnatado, soro de leite em pó,>ui, iene em pu ucsnuiuuu, suiu uc icnc cm pu, 
estabilizante lecitina de soja e aromatizantes.
CONTÉM GLÚTEN.___________________
yT» A SERVIÇO DE ATENDIMENTO 

AO CONSUMIDOR QUAKER
qJX- CX.POSTAL 11454 - CEP 05422-970 - S.PAULO

/ )as- r />.
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^**fe*»— . —•aíBI’^Começou nos anos 5o, com Little 
Richard detonando no piano e Chuck Berry mesclando a força do blues 
com o rockabilly, fazendo da guitarra o instrumento-símbolo

desse novo estilo. 0 rei Elvis Presley enlouqueceu 
a juventude com sua voz grave e sua dança frenética e 
sensual. 0 rock atravessou o Atlântico nos anos 60 

e conquistou os súditos da rainha. Beatles e rY 11 
Rolling Stones revolucionaram tudo: cabelos í\ 
compridos, um novo comportamento e uma |«nL 

nova forma de entender o mundo. Depois vieram 
Bob Dylan, Jími Hendrix, Janis Joplin e outros. Dos 

anos 7^9 até hoje, o rock explodiu em mil tendências:
rock pesado com Led Zeppelin, rock progressivo com

S E F< I E RJT/v\o5 <?<->£ M0D0 DE PREPARO: Adicione 2 colheres de sopa 
de Toddy (25g) em 1 copo de leite (200ml) frio ou 
quente. Adoce a gosto e mexa.

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
c/olDR‘l?S;!

- A<jlTOC->, É TODDY/



A Sociedade de Consumo, p. 118-119Fonte: René DUMONT e Eduardo Haro TECGLEN

Os cantores populares se converteram em ídolos 
imitados por uma parte da juventude.
Suas vidas e declarações alimentam 
uma abundante imprensa especializada.
À esquerda, revistas musicais;
em baixo, jovens escutando discos 
e contemplando instrumentos musicais.
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Assimilando o movimento da divisão territorial do trabalho, e o adensamento do 

setor de serviços, tantos agentes de produção, como também, os artistas atuam 

amplamente em etapas de gerenciamento; qualidade e difusão do produto, 

seguindo a lógica e a conexão com a grande indústria, eliminando custos em 

favor desta (ver Página Amarela 68)

Esta seria uma situação que atinge amplamente a criatividade do artista, cujo 

caso brasileiro não escaparia às imposições desta lógica. "Criatividade difícil, 

negociada, mediada pela técnica e pelas leis de mercado". (Renato ORTIZ, in: 

M. T. DIAS, 2000:12-13)

"No âmbito do trabalho nos estúdios, a sofisticação qualitativa e gama de 
possibilidades estéticas que vão sendo transferidas ao produto final no 
decorrer deste desenvolvimento, aproximam e confundem suas dimensões 
técnica e artística. O processo de gravação tomou-se cada vez mais 
racional e artificial e...definiu mudanças nas relações de trabalho. " (Márcia 
T. DIAS, 2000:67)

Neste sentido da alteração na divisão territorial do trabalho, nos lembra Renato 

ORTIZ41, esta chamada diversificação produtiva é de certa maneira enganosa 

em termos de flexibilização. A capacidade de produção de um cd se ampliou em 

grandes centros brasileiros. Porém a política de difusão é altamente 

concentrada. As grandes empresas do ramo fonográfico atuam sob uma 

'estratégia* em que "...vincula-se a uma base territorial a partir da qual ela 

analisa e expande seu poder." Aos sujeitos individuais, fica-lhes reservada a 

'tática', para a qual, o alcance é local.

41 Ver: Márcia T. DIAS (op. cit. 2000:12-13)
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Universal e PolyGram se unem
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Fonte: Disco em São Paulo, 1980, p. 32
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música Fusão de empresas domina 23% do mercado fonográfico do planeta

Organograma II. ESTRUTURA DA GRANDE EMPRESA 
FONOGRÁFICA: BRASIL - anos 90

o artista ao explicar que “nada mu
da” com a fusão. Caetano, que assi
nou anteontem contrato para qua
tro novos CDs, foi da PolyGram 
por 33 anos.

Ele não quis falar sobre os valo
res que envolveram a renovação de

Organograma I. ESTRUTURA DA GRANDE EMPRESA 
FONOGRÁFICA: BRASIL - anos 70-80

Distribuição e 
Comercialização

Diretor de 
Vendas

Gerência dc 
Repertório 

Internacional

Gerência dc 
Rcpreiório 
Nacional

Gcrcncia de
Fábrica e 
Estúdio

Gerência 
de 

Promoções

Direção 
Artística

Acaba de ser criada a maior gra
vadora do mundo. Desde quinta- 
feira passada, a Universal Music e a 
PolyGram estão sendo fundidas 
em escala mundial. Agora, a Uni- 
versal-PolyGram detém 23% do I 
mercado fonográfico do planeta.

A nova gravadora chega, entre
tanto, demitindo 20% de seu qua
dro de funcionários. Do total de 15 
mil, cerca de 3.000 funcionários es
tão sendo descartados.

A maioria das demissões deve 
ocorrer no país-sede da gravadora 
PolyGram, a Holanda, mas o Brasil 
também será atingido. A começar 
pelo presidente local da Universal, 
Paulo Rosa, 42. “Não me foi ofere
cido nenhum cargo na nova em
presa”, afirmou ontem.

Quem assume a presidência da 
Universal-PolyGram no Brasil é o 
atual presidente da PolyGram, 
Marcelo Castello Branco, 38. Se
gundo ele, a fusão “não represen
tará mudanças significativas e se-I 
rão feitos apenas pequenos ajustes 1 
administrativos”.

A empresa que uniu as gravado
ras é a canadense Seagram, que fa
brica há sete décadas bebidas co
mo o uísque Chivas Regai e a vodea 
Absolut. Há dois anos, a Seagram 
comprou a Universal Studios (e, 
com ela, a Universal Music) por 
US$5,7 bilhões.

contrato da Universal Music 
Group com champanhe, mas 
preferiu beber coca-cola, por
que, para ele, “coca-cola é mui
to melhor do que champanhe”.
Com Anna Lee. da Sucursal do Rio, e agên
cias internacionais

seu contrato. “Não estou muito 
preocupado com isso. Eles sempre 
acham que eu vou vender mais do 
que eu sei que vou vender. Mas na
da que não possa ser conversado”, 
disse.

Caetano brindou o primeiro

I Gerência de Vendas

• Tfilustra
4^caderno ★ Página 1 ★ São Paulo, quarta-feira, 16 de dezembro de 1998

na maior gravadora do mundo
IVAN FINOTTI 

da Reportagem Local

mailto:ilustrad@uol.com.br
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A composição orgânica se estabelece como normalização:

Este problema com o qual a criatividade se defronta, demonstra-se em 

expansão nos meios de trabalho, trazendo consequências territoriais. Lídia 

ANTONGIOVANNI vê processo idêntico em outro ramo criativo:

A despeito de 'forças divinas', na indústria cultural o força do dinheiro parece 

circular sem maiores problemas.

O novo é essencialmente volta ao passado, nisto que tece presente do mesmo. 

Pode-se invocar inclusive um 'graças a Deus' (ver Página Amarela 73) como 

forma de existência deste meto, na medida em que se produz o artista 

celebridade. Fica aí encoberta a rede territorial de meios expressivos: o rádio, a 

novela, a pose da foto, as vitrines, os objetos meios de produção da atividade 

artístico-musical, etc.

Desta maneira, a tecnoesfera e a psicoesfera instalam-se como forma de 

existência do meio técnico científico informacional, enrijecendo 

comportamentos, racionalidades e emoções. Configurando um uso do território 

por meio de uma geografia do consumo e dos níveis de vida, no que chamamos 

de território dos sentidos ocupados.

"A publicidade é atividade concentrada de inteligência. A idéia de criação é 
central nessa atividade. Entretanto, tal atividade é subsidiada 
principalmente por estudos sobre o mercado consumidor (classificação de 
classes de consumo). Assim, tal criatividade é fundada na razão 
empresarial. Esta se realiza mediante comandos informados, a partir de 
ações hegemónicas que pretendem unificar e não unir. Estes comandos 
têm hoje um papel fundamental na segmentação do território, no 
aprofundamento da divisão social e territorial do trabalho." (Lídia 
ANTONGIOVANNI - Alguns nexos entre a atividade publicitária e o território 
brasileiro, pp. 411-412, in: Milton SANTOS e M. Laura SILVEIRA - Brasil - 

território e sociedade no início do século XXI. 2001).
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Entrevista 03

Andréa Volante é estudante de Letras na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da USP; Foi estudante de Rádio e TV na Escola de Comunicação e Artes da 

USP; trabalhou como 'assessora de imprensa' na equipe do jornalista Carlos 

Brickmann. Ela explica, em linhas gerais, no que consiste esta modalidade de trabalho 

em mídia: "Para vender uma mercadoria, uma empresa pode optar, por exemplo, por 

duas modalidades de divulgação. Há o tradicional formato propaganda em forma de 

'anúncio'. Este é um conceito de formato já bem reconhecido e têm um custo mais alto 

do que a forma de propaganda, mais velada, que o trabalho de assessoria de 

imprensa caracteriza. Eu trabalhei, por exemplo, com uma mercadoria da Davene 

(linha Mônica)...a idéia é a divulgação do produto entre jornalistas de modo a atuar 

numa pauta, convencendo o porquê do produto ser 'bom'. Uma pauta encomendada 

como esta, compete com outras pautas de notícias diversas que porventura estão na 

redação do jornal ou revista...saindo por meio de uma pauta, atua-se com a idéia de 

credibilidade de um texto jornalístico que é 'teoricamente idóneo' e assim o produto 

tem aceitação muito maior do que se estivesse em formato de propaganda

A configuração montada principal denomina-se 'parada de sucesso' que são 

"listas de músicas e interpretações lítero-musicais rankeadas por vários 

aspectos diferentes, especialmente por vendas, gênero musical, execução 

pública e região geográfica" (Nehemias GUEIROS Jr, 1999:288). É na verdade 

uma aliança com o sistema radiofónico do país e que confere, aos diretores e 

programadores das rádios, o poder de determinar quem se torna sucesso.

No caso brasileiro, o rádio assume importância fundamental. Utiliza-se a 

estratégia de tocar a música várias vezes por dia, em várias emissoras 

diferentes aproveitando-se a continentalidade do país.

"A promoção é o componente final para o reconhecimento e se efetua a 

partir da conexão entre gravadoras, estação de rádio, filmes, imprensa, 

etc... Na verdade, na maneira como é engendrado, o processo leva 

consumidores a concordarem com os critérios já ditados pelos 

produtores." (Márcia T. DIAS, 2000:49).
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Entrevista 04
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Estas entrevistas demonstram a preparação estratégica no território. Uma pauta 

jornalística, via assessoria de imprensa, a lógica é um trabalho em rede na 

medida em que se busca a distribuição do suporte escolhido e a repetição do 

conteúdo da pauta em diversas mídias de diversas localidades. O caso dos 

SESCs também demonstra uma forma de atuação de estratégia territorial. O 

evento 'Balaio Brasil' aglutinou em mais de duas semanas, com uma intensa 

programação, um público em torno do interesse da riqueza de manifestações 

artísticas produzidas em diversas partes do território nacional. A utilização dos 

intervalos das atrações dos programas foi um aproveitamento de tempo e lugar 

para uma forma de promoção de um gênero de ritmo (samba-rock) que entrou 

com força na mídia em geral já no início de 2001, após o carnaval. Observa-se 

que em 2001, várias casas de show passaram a abrir na sua programação 

horários dedicados ao samba-rock, (ver Página Amarela 72)

Monahyr Campos é músico, baixista e compositor na banda MalaCquias na Cozinha 

(São Paulo - SP). Ele comenta sobre a preparação territorial para a aceitação de uma 

tendência musical (um gênero ou estilo musical a ser digerido como 'nova onda'). 

"...Um sociólogo amigo meu, que trabalha para uma rádio FM de grande porte, disse- 

me, no início de 2000 que a próxima tendência no mercado musical brasileiro seria o 

'Samba-Rock'. Em dezembro de 2000, conheci um baterista que tocava samba-rock 

em um bar, no bairro da Vila Madalena aos domingos. Era tarde-noite do samba-rock. 

No final do ano de 2000, estávamos eu e uma parte do grupo MalaCquias na Cozinha 

no evento 'Balaio Brasil', evento musical no SESC-Belenzinho, SESC-Pompéia...vimos 

que só tocava este ritmo em todos os intervalos..." entre apresentações de vários 

importantes artistas da música brasileira, "...ficou evidente que a proposta era vendera 

idéia de que o ritmo em questão já fazia sucesso. (03/05/2001)

propriamente dito...tanto a cultura como a mercadoria e o esporte são tratados da 

mesma maneira



Fonte: Jornal Agora

í

Balanços de Bebeto, Ben Jor, 
Trio Mocotó, Originais do 
Samba e outros são obrigató
rios em casas que aderiram 
ao ritmo contagiante tão co
nhecido da periferia.

Quem perder o show de hoje 
do trio paulistano não precisa 
se desesperar. Locais como o 
Blen Blen, o restaurante Gra- 
zie a Dio! e o Jive têm uma 
noite, no fim de semana, dedi
cada ao samba-rock.

Nas duas primeiras casas, a 
música rola ao vivo com Clube

do Balanço (no Blen Blen, aos 
domingos) e a banda Sonics, 
no Grazie Dio!, também aos 
domingos. No Blen Blen, o es
paço é maior e é possível ob
servar, aprender alguns passos 
e dançar à vontade. No Grazie 
a Dio!, a pista é bem menor, 
mas há quem arrisque dançar.

Para quem nunca frequen
tou locais que tocam o estilo, é 
bom saber que é difícil não 
sair dançando.

“É muito gostoso. Parece 
que estamos flutuando. A-

prendi a dançai’ com minha 
mãe. Como moro em bairro 
pobre, saber dançar samba- 
rock é uma obrigação. Quem 
nunca dançou, pode achar 
complicado, mas é só ficar 
com o corpo leve e deixar o 
parceiro te levar", diz a recep- 
cionista Fátima dos Santos, 22 
anos, que mora em Vila São 
Pedro (zona sul). (J á N)
Samba-rock
Blen Blen (r. Inácio Pereira da Rocha, 
520, tel.: 3815-4999). Grazie a Dio! (r. 
Girassol, 67, tel.: 3031-6568). Jive (r. 
Caio Prado, 47, tel.: 259-5569).
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Casas noturnas caem no ritmo
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Eliana Printes desponta 
com sucesso de Roberto
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A canção Só Vou 
Gostar de Quem 
Gosta de Mim, 
gravada pelo Rei, 
faz cantora flertar 
com afama

ce>x
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\A\01
vida profissional ativa. Tudo 

ce entre eu e ele, mas conseguimos 
parar bem o profissional

V.CI.À1 vw* w ......------------------- ----- i

zinho Rocha, diretor musical da Rede

L A

co V.
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de seu novo CD, Pra Lua Tocar. 
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tempo ao tempo e agora tem seu 
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Pra Lua Tocar tem uma linguagem 
bana com pitadas de brasilidade e .. 
sa dê instrumentos de percussão em fai
xas como Reprocissão, de Chico César, e 

/Gc Três Racas. Já Insensatez,

'cantora foi convidada para cantar o 
c' Camila Pitanga em Porto dos Milagres 

elo) e abriu espaço para compositores 
mo Totonho Villeroy (com a ótima

Laia do Lama), Mona Gadelha 
'púsculo de Uma Deusa, primeira 

ca de trabalho) e Fred Martins e 
■to Bozzetti (As Musas). Mas ela 
sua porção compositora na fai- 
'o e em O Céu Hoje À Noite, 

\y ’om Adonay Pereira, parceiro 
, • 01 -inteiro disco, marido e pai de

’ Luanda, de 15 anos. “Temos 
C . v ida profissional ativa. Tudo nas-
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kYC ’ ~ ' AoY^ián- parar bem o profissional e o pessoal.’
AtG ’SX> o ^ando novos A cantora chamou a atençao Mano- 

cO^?isturas Quando zinho Rocha, diretor musical da Rede 
^'ànsforma numa coisa le- Globo. Após ouvir o CD’ a convMou 
aceita numa boa”, analisa, para cantar uma musica composta e 

nur_ pecialmente para a novela Porto dos 
abu- Milagres. Trata-se de Quando Voce

Não Vem, de Ivan Lins e Ronaldo Mon
teiro de Souza - tema da personagem 
Esmeralda (Camila Pitanga)que vai
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"0 Brasil é um dos países onde a indústria cultural deitou raízes mais 
fundas e, por isso mesmo, vem produzindo estragos de monta; tudo se 
tornou objeto de manipulação bem azeitada, embora nem sempre bem 
sucedida o Ministério da Cultura deveria promover uma reflexão 
nacional e pluralista sobre a questão. Em sua falta, as Universidades 
Públicas bem poderiam fazer jus a sua vocação e corajosamente assumir a 
responsabilidade da iniciativa. Não dá mais para fazer de conta que o 
problema não existe. " (Milton SANTOS - Da cultura à indústria cultural, 

2000, in: jornal Folha de São Paulo/Caderno Mais; 19/03/2000; p. 18.)

Como poderemos observar um pouco mais à frente, os tentáculos da indústria 

cultural se espalharam amplamente em vários ramos da atividade artística e já 

há meio século no país. A discussão sobre o problema é insipiente, seja na 

mídia, no meio artístico e também nas instituições do Estado e da Universidade. 

Milton SANTOS, discutindo o território brasileiro, levanta a urgência do debate:

Mas esta composição orgânica em torno à indústria cultural, não beneficia 

sequer a grande maioria dos artistas contratados. A renda obtida com o produto 

cd, nestas condições, recebe um imenso corolário de descontos na 

transferência dos direitos patrimoniais aos artistas. Para estes "...não se ganha 

dinheiro com a venda de discos no mercado brasileiro." (Nehemias GUEIROS 

Jr, 1999:181). Fica reservada a possibilidade de renda, aos artistas, por meio 

de inúmeras apresentações, muitas vezes a cada dois ou três dias, o que 

requer outras configurações contratuais e profissionais a parte dos meandros 

burocráticos da grande indústria fonográfica.
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Políticas de Estado e Cultura

Nesta breve discussão sobre as políticas culturais do Estado brasileiro, esta 

pesquisa toma como base a recente dissertação de mestrado de Maria das 

Graças dos SANTOS (Política cultural, política social e autonomia no Brasil. 

Faculdade de Educação/USP. 2000). Este trabalho constitui um esforço de 

análise na tentativa de avaliar a atuação do Estado brasileiro na política 

cultural.

Um outro fator que nos levou à leitura desta pesquisa acima é que a autora 

viveu a experiência de trabalho junto à Secretaria Municipal de Cultura do 

Município de São Paulo, gestão Luíza Erundina/1989-1992, que teve como 

secretária a professora Marilena Chauí.

Em linhas gerais, esta dissertação apresenta discussões em torno da política 

cultural e a doutrina do utilitarismo; política cultural e autonomia; concluindo, no 

último capítulo, com o relato e análise da gestão da cultura no município de São 

Paulo (1989-1992). No diálogo com o trabalho de Maria das Graças dos 

SANTOS, esta pesquisa tenta compor elementos de nossa formação sócio- 

espacial no sentido de debater os vetores organizacionais que têm força de 

alterar o valor e a qualidade dos eventos.

Como base de avaliação da atuação do Estado, também é relevante o debate 

com a mencionada dissertação na medida em que, discute-se nela, as linhas 

gerais da política cultural no Estado moderno capitalista, mas, focalizando a 

primeira gestão participativa que a cidade de São Paulo fomentou.

Para Maria das Graças dos SANTOS (2000), o estado capitalista assumiu 

amplamente a doutrina do utilitarismo, por força da qual, fomentou a criação e 

manutenção de determinadas instituições cujo modo de propagação é a máxima 

da 'utilidade para' e a 'felicidade' dos indivíduos. A idéia principal desta doutrina
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pessoa.

Na defesa da doutrina da segurança nacional, inclusive, em relação ao mundo 

da música, foi nomeado Wilson Sandoli como presidente da Ordem dos Músicos 

do Brasil. Este cargo é ocupado até hoje, ininterruptamente, por esta mesma

M. Graças dos SANTOS, vê este processo de 1964, ligado na verdade ao que 

ocorre no Brasil, já nos anos 50. Tomando como referência o historiador Nelson 

Werneck SODRÉ, esta autora afirma que os anos 50 marcam a passagem da

"Com a expansão da ordem burguesa, o Estado passa a uma intervenção 
eficiente nos padrões de organização da cultura, quanto à sua produção, 
circulação e consumo, facilitando os processos ligados à revolução 
tecnológica industrial, que promoveu a reprodução dos bens culturais em 
série, convertendo os bens de consumo de luxo em bens de consumo de 
massa. Transformada em mercadoria, a obra cultural é assimilada à 

produção capitalista ou à forma de indústria cultural" (Maria das Graças 

dos SANTOS, 2000:39-40)

embasaria o 'individualismo* que tem como base discursiva a liberdade, a 

propriedade e a segurança: o contrato de que todos são iguais perante a lei.

O Estado Moderno do século XX herda esta versão instrumental da 

modernidade européia que estabelece na produção cultural, o conceito de 

'cultura afirmativa', uma universalidade na qual o produto é separado do 

produtor; a cultura como um mundo mais nobre que não resultaria da alteração 

da ordem material da vida, mas de um acontecimento na alma do indivíduo.

De fato, Márcia T. DIAS nos lembra a importância, para a consolidação da 

grande indústria fonográfica brasileira, o processo de expansão e 

desenvolvimento dos meios de 'comunicação' de massa, desencadeado 

principalmente a partir de 1964 (instalação do golpe militar no Brasil) e 

"...fornecendo toda a estrutura necessária à implantação da indústria cultural no 

país em nome da segurança nacional." (Márcia T. DIAS, 2000:51)
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"O poder político no Brasil opOerou uma normatização da política da cultura 
porque fez da cultura algo sutil, eficaz e produtivo, em termos de ideário 
aceitos como dominantes, como também operou a partir da manipulação 
das camadas dominadas. O uso da cultura fundou-se em um aspecto 
instrumental de controle e exclusão, com nítida separação entre dirigentes 
e dirigidos, competentes e incompetentes O Estado tomou atitudes que, 
de um lado, visavam bloquear a prática cultural crítica e de outro, organizar 
a vida cultural, preparando-a para uma estrutura de mercado e consumo." 

(Maria das Graças dos SANTOS, 2000:70)

Segundo o documento produzido pelo LIMC/ECA/USP, de nome "Produção 

Cultural e Leis de Incentivos", o século XX caracterizou o Estado no que refere 

ao "financiamento das atividades artísticas e culturais no século XX" como 

"subvenção concedida, principalmente às manifestações artísticas reconhecidas 

como de excelência cultural ou de alto custo de produção: orquestras, 

companhias de teatro, de ópera e dança". Nos anos 90, esta forma de

Esta forma de atuação do Estado brasileiro, em relação a política cultural, 

demonstra-se, portanto, de longa data. Documentos obtidos por nossa pesquisa 

revelam que a prática da política cultural utilitária segue viva e ativa na 

atualidade. Em março do ano 2000, o Caderno Ilustrada do jornal Folha de São 

Paulo trouxe uma manchete em que se lia: "Governo quer incentivar só a 

cultura que dá lucro"42. A reportagem informava sobre a elaboração de novo 

mecanismo de fomento cultural pelo qual se pretendia criar um fundo apenas 

para projetos culturais que 'dão lucro'.

preponderância britânica para a predominância norte-americana no que se 

refere à internacionalização do mercado brasileiro. A configuração da esfera 

cultural passa à função predominante dos meios e das técnicas da 'cultura de 

massa' , sendo a indústria da informação um dos mais fortes setores da 

expansão do capitalismo:

42 Em jornal Folha de São Paulo/Cademo Mais; 27/03/2000, pp. 06 (1) e 06 (3).
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financiamento passa a adotar um sistema misto: "parceria entre o poder púbiico 

e a iniciativa privada".

Em outro âmbito, numa discussão sobre a chegada de novas tecnologias 

digitais de gravações pela internet, que vem ganhando relevância, no Brasil, 

desde 1999, a Coordenação de Direito Autoral (CDA), do mesmo Ministério da 

Cultura, afirma em publicação na página da internet deste Ministério:

"As transformações fundamentais que o mundo está vivendo no campo da 

tecnologia das comunicações e das relações internacionais no campo comercial 

impõem um processo evolutivo no marco da proteção dos bens intelectuais que 

são objeto de direito de autor e dos direitos conexos falar da proteção na era 

digital, portanto, não é outra coisa que nos colocarmos frente aos novos usos 

que realizam o ambiente digital, isto é, a possibilidade de desmaterializar as 

obras, comprimi-las em novos formatos, enfim, ao que denominamos de 

transmissões digitais e os usos interativos a legislação de direito de autor 

assume, assim, importância crucial neste processo, além da implementação de 

suas normativas e da fiscalização a legislação cria, em benefício dos autores 

e dos artistas intérpretes ou executantes certos direitos que têm um valor 

económico. Em geral, esses direitos podem ser licenciados ou cedidos a 

terceiros, especialmente às diversas categorias de produtores que se 

responsabilizam pela divulgação das obras...quer seja mediante a produção de 

suportes onde as obras estejam incorporadas, quer mediante a divulgação sem 

produção de cópia como é no caso da radiodifusão."

No caso da música, o Ministério da Cultura não adota nenhuma forma de lei de 

incentivo para a produção musical popular (música de canção), estando 

restritos os incentivos para a chamada música 'erudita' e/ou música 

'instrumental', o que mostra que o Ministério da Cultura brasileiro identifica uma 

espécie de 'alta cultura' (música 'erudita', por exemplo) e, por oposição, 

identifica-se uma 'baixa cultura' que é a música de estruturas e formação 

cultural alter-européia.
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Como mostram amplamente os trabalhos de Nehemias GUEIROS Jr. (1998) e 

Márcia T. DIAS (2000), a atuação do Estado brasileiro diante da indústria 

fonográfica é principalmente de colaborador-obediente com interferência 

praticamente nula na situação dos verdadeiros produtores das obras musicais 

(os autores). A partir desta atuação geral do Estado brasileiro, pode-se esperar 

'qualquer coisa', sob a forma institucional, no país, no que se refere ao respeito 

ou preocupação com a criatividade artístico-cultural.

Em fevereiro de 2001, o músico Tom Zé, em carta aberta publicada na revista 

Caros Amigos (p. 07), e dirigida à Roseana Sarney (governadora do Maranhão 

e também pré-candidata à presidência da república), escreve o que ele mesmo, 

Tom Zé, chama de 'consulta alarmada'. "Será que este não é um crime de lesa- 

pátria, que não se está pondo a disposição um aspecto profundo da alma e do 

sacrifício do povo brasileiro?...não é crime de lesa-pátria vender esta cultura? "

Tom Zé, questiona a governadora do Maranhão, Roseana Sarney, pelo fato de 

ela usar de facilidades públicas e trazer, para a capital, uma quantidade de 

grupos folclóricos de diversas cidades do estado do Maranhão, estando dois 

norte-americanos em um ambiente, em local apropriado e com um estúdio 

portátil, gravando os mínimos detalhes rítmicos da diversidade musical popular 

daquele estado. Diversidade que para Tom Zé, trata-se de "...uma complexa 

rede de produção cultural, visível no comportamento cotidiano da população e

Este discurso divulgado pela internet, torna-se um falácia quando, na verdade, 

não se está preocupado com os direitos dos verdadeiros produtores das obras 

(os autores). É um discurso que aparece sobretudo para a defesa da indústria 

fonográfica que se defronta com as tecnologias de compactação e transmissão 

de dados musicais que ganharam certa relevância no mundo da música.43

43 Tecnologias de compactação e transmissão de arquivos musicais têm movido famosas 
batalhas judiciais, em geral envolvendo interesses de grandes indústrias fonográficas 
multinacionais contra empresas ou pessoas que distribuem programas de internet pelos quais se 
pode copiar músicas já gravadas em CDs virgens, como se faz já há bastante tempo com fitas 
cassetes, porém, com melhor definição auditiva. O caso mundial mais famoso até o momento 
foi a batalha judicial norte-americana entre a Associação de Grandes Gravadoras nos EUA e a 
empresa Napster que distribuía gratuitamente músicas em formato MP3.
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Em outra forma de atuação no meio musical, a prefeita atual de Olinda-PE, 

Luciana Barbosa de Oliveira Santos, tomou medida de apoio e proteção efetiva 

à manifestação de cultura local: a prefeitura de Olinda baixou decreto proibindo 

a instalação de potentes equipamentos sonoros, durante os quatro dias de 

carnaval, mantendo livres para o desfile acústico dos blocos de ritmos as 

estreitas ruas daquela cidade. A medida propiciou que estratégia de ocupação 

cultural, concebida no lugar, pudesse realizar-se conforme o planejado.

Esta medida acima não ocorreu sem polêmica de mídia, ao contrário da ação 

predatória no Maranhão de Roseana Sarney que praticamente ficou apenas 

com as cartas profundas e solitárias de Tom Zé (publicadas na revista Caros 
Amigos)44

falácia da incapacidade do Estado, no mundo neo-liberal, pode-se ver a 

relevância desta instituição na vida cotidiana e inclusive no cotidiano musical.

44 Esta pesquisa documentou páginas da intemet/correios eletrónicos que debatem a medida 
tomada em janeiro/2001, no município de Olinda-PE. Ver a respeito Páginas Amarelas 52, 53. 
54.
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Estados Unidos. Senhora

Tom Zé é músico.
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SÃO MARTINHO
Por favor! Queremos

ia vender essa 
alidade. Senhora

Tom. Zé

/

visível no 
cultura da 

arte nordestina, 
como informam

PffEZMM SEWHO/M
GOVERNADORA DO MARANHAO: 

... .............

estão exangues de música, nada mais produzem porqueja naq tem 
folclore.

Sublinho: não têm folclore. É essa nqueza, são esses protótipos 
que a senhora está mandando para os Estados Unidos, 
caritativamente, como se por bondade: "Que pena daquele pais que 
anda meio mambembe, vamos dar um folclorezinho para aquelas 
almas que estão se diluindo, se arrebentando em desespero e drogas .

Edgar Santos contratou inteligências europeias, jaara a 
Universidade da Bahia, para que nós, então jovens baianos, 
tomássemos çontáto com a arte que pudéssemos ler implícita. Eu < 
o pessoal do tropicalismo nos beneficiamos su Gietgr-tação que ' 
professores J. H. Koellreutcr, Ernest Widmer. ómct.ik. Piero 
Bastianelli, Magnani trouxeram à Bahia.

Às segundas ou quartas-feiras, nos concertos da reitoria, ouviam- 
se Cage, Mozart, Stravinsky, Béla Banók. Foi um desencadear. E o 
Maranhão? Desencadeando os -------- -
Governadora?

Caros Amioos - fevereiro 2001

erá que este não é um crime de lesa-pátria, que não se está 
X pondo à disposição um aspecto profundo da alma e do 

sacrifício do povo brasileiros
Esta é uma consulta alarmada, que não chamo de verdade absoluta, 

já que meu nome não é Cê-Pê-I.
Não nos vangloriemos da miséria por que passam - passamos 

- essas populações que se isolaram no sertão da Bahia, no agreste 
de Pernambuco e, Nordeste acima, no Ceará, no Maranhão, 
no Piauí. Não nos vangloriemos, de que essa imensa privaçao 
seja produtora de arre. Seria uma desumanidade. Mas 
defrontemo-nos com este fato objetivo: durante os quatro ou 
cinco séculos posteriores ao descobrimento do Brasil, foi erigido, 
como subproduto da miséria, um grande edifício artístico, dos 

mais respeitáveis da humanidade.
É uma complexa rede de produção cultural, 

comportamento cotjdiano da população e nessa 
sobrevivência que, em'~si, já é uma grande 
Ptodução que se mostra na fala.- nos contados, 
Graciiiano Ramos. Euclides da Cunha.

Teimo, consulto: não é crime de lesa-pátri 
cultura? Mesmo discutindo a mtencion. 
Governadora. mantenho a pergunta.

“ s o bem da humanidade, mas não fazendo
São Martinho. morrendo de frio para salvar o pobre, porque 

neste caso é o faminto que morte para salvar o rico.
E há esta clareza solar um compositor não precisa necessariamente 

declarar ter sido influenciado pela musica do Maranhão para ser 
influenciado peia musica do Maranhão. Se você, leitor, ouvir pm 
trinta minutos a força da çosmovisáo dc cada região maranheme 
receberá na corrente sanguínea, nos neurónios. na vida ariva cerebi.il. 
informações cosmogônicas e metafísicas fortíssimas. Que nao tem 
preço. Não estão a venda. Não são mercado Não e possivci j.k 
elas nos sejam tiradas. Temos de perceber como sáo importam.- 
e desfrutá-las. Nós. Quando digo “nós", mmo-mc a qu.umiçi 
jovem maranhense dotado de certa inquietude e capacis&ic m 
observação e capaz, portanto, de se transformar num polo receou,: 
no qual o Maranhão comece a ver melhor a si mesmo - un. 
artista!

O artista tem essa maravilhosa capacidade de tornar evidente t 
que já está à vista de todos. Narro à senhora que na Bahia houve um 
reitor chamado Edgar Santos que adotou procedimento contrário 
ao seu, com resultados fecundos para tudo que e brasileiro.

Orgulhemo-nos ou não, esse é um subproduto do isolamento 
e da miséria,.da vivência de pessoas ilhadas pela solidão e pela 

fome.
Outro registro contido nessa cultura é imensamente 

importante para a história do homem. É o registro da viagem 
de uma maneira muito concentrada e forte de analisar o mundo; 
de uma visão que se disseminou no Nordeste.

PEQUENA HISTÓRIA DO CÉREBJIO HUMANO
Havia um tipo de cérebro que mapeava o mundo à sua 

maneira. Esse cérebro desenhou-se, na Europa, formado por 
presenças como a dos árabes, povo culto que chegou à península 
ibérica no século 8 - os árabes são assunto recorrente, lembrado 
quase sempre que falo no Nordeste. Eram, na época, um povo 
mais instruído do que godos, visigodos, bretões, normandos, 
ou seja, do que os bárbaros cristãos, habitantes e senhores do 
continente europeu depois da queda do Império Romano.

Na batalha de Poitiers, vencida pelo rei francês Carlos 
Martelo, barrou-se a expansão árabe, mas a peninsulãlbérica 

Tu7d7cada durante oito séculos por esses invasores sofisticados.
Foi uma importante fagocitose histórica. Na epoca, Portucaie 

se separava do domínio de Castela; desenrolavam-se as questões 
monumentais que cercaram o nascimento da nação portuguesa.

BIBLIOTECA DE DADOS
Essa beleza grande mora no Maranhão, na Bahia, em 

Pernambuco, Senhora Governadora. E eu pergunto: está à venda 
esse património da humanidade, essa viagem da formação do 
cérebro humano, aculturado nas cidades pobres do Maranhão, 
onde meia dúzia de apaixonados preserva um bumba-meu-boi, 
um reisado, modalidades de improvisos, de festas, de artt 
dançada, cantada, falada, representada, coreografias, figurinos, 
totens? Não será crime lançar mão dessa cidadania cultural, 
arrancá-la da pessoa que está nascendo hoje no Maranhão, 

vendê-la aos Estados Unidosr
Devo informar à senhora que a transação foi tão bem- 

sucedida - do ponto de vista americano, não do nosso, 
brasileiro, maranhense - que a seiva vendida permite a 
acumulação, pelos americanos, de uma biblioteca de dados; 
acumulação que passaram a praticar sistematicamente, depois 
da “inspiração” recebida no governo maranhense; soube que 
na Bahia pessoas com equipamentos bem custosos, bem caros, 
proibitivos para particulares, estão gravando, nas festas, os 
detalhes sonoros de ensaios dos blocos, dos cordões e do 
Carnaval. Como se uma empresa americana, dotada de certa 
inteligência, percebendo que o rock está se diluindo, virando 
mesmice, visse que os países ricos já não produzem uma música 
forte, estão perdendo a primazia da inventividade. O predador do 
mercado vem atrás do Maranhão, da Bahia, de lugares onde a 
manifestação musical é mais viçosa e rica.

CODIGOS MARANHENSES
Nessas grades de trabalho do pensamento Corel i., numan 

exerce sua capacidade de fazer traduções imc: >emi> 11,.-i' -- mo
uma forma, unia concatenação de ideia, em um eicmin-.in.ic 
setor de atividade, e a traduzimos em ouira linguagem, cm putr. 
código de sinais. Portanto, nós todos, analfabetos ou relativamerm 
alfabetizados, transformamos o que havia em nos.de cultuia 
naquilo que foi o tropicalismo. Arte intensa, ao longo de décadas, 
emprego, trabalho e riqueza para a Bahia. Pois é assim, com a 
cultura. Ela se instaura produzindo o alimento que nutre 
civilizações.

E agora, mesmo com o detratado axé. vivem de musica, n., 
Bahia, 80.000 pessoas, população de cidades consideráveis de 
Maranhão. Lembro que o PIB do turismo daquele Estado, que 
é significativo, é 3,6. E o da música, como provavelmente ... 
senhora sabe, é 4,8. Imagine o que o governo maranhense esta 
subtraindo dos jovens de seu Estado, falando já em termos 
quantitativos. Consulto a senhora, com toda a hiumld.idt. 
crime de lesa-pátria?

ILHÉUS
É uma grande malha cultural, fonte de tantos prototipos 

artísticos, nascedouro de cosmovisóes multiplicadas. Se 
vosmecê, senhora, pega um esquadro, um compasso e muda a 
direção, de 10 em 10 graus, mantendo o mesmo eixo, encontrará 
a cada 100 quilómetros, em Pernambuco, na Bahia, no 
Maranhão, uma forma de folclore peculiar, uma abrangencia 
que contém formas diversas da língua portuguesa, sintaxes, 
particularidades que resultam, indo para a música, em diferentes 
manchas dc improvisar, cm quantidades de estilos, enciclopédia 

de ritmos.
É uma autêntica cosmovisão, uma metafísica: aquilo que os 

antropólogos nos ensinaram a nomear. Antropólogos como o 
fundador da USP que trabalhou com nossos patrícios 
autóctones. Lévi-Strauss.

A viagem dessa maneira miscigenada de ver o mundo teve a 
contribuição, por exemplo, da cultura celta, cujo ápice foi no 
século 10, e dos judeus, peregrinos que estavam em todas, 
imprimindo sua inteligência a outras culturas, e sendo forçados, 
em Portugal, a se tornar cristãos-novos. Voluntariamente 
simplificando: o extrato dessa visão de mundo, essa viagem, 
essa parte da formação do cérebro humano aportaram no 
Nordeste brasileiro.

Deu numa curiosa perseguição da forma, da beleza, d?, 
linguagem. Cito de novo Eudides da Cunha, quando este 
comenta os versos populares que atravessaram séculos graças a 
uma beleza que tanto qualifica a poesia nordestina.

DOIS AMERICANOS
Reclamo: é intrinsecamente correto e bom a senhora acolher dois 

americanos e um gravador portátil de marca sofisticada. um desses 
Agras da vida, que se instalaram em São Luís e encontraram. trazidos 
de todos os recantos do Estado, graças a facilidades públicas, uma 
cornucópia de grupos folclóricos, para esses visitantes gravarem e 
levarem pra casa? Minha senhora, discutamos a intencionalidade de 
seu plano: mesmo que confiemos numa ingenuidade dc concepção, 
contém uma ilusão que o põe a perder.

Se o acervo oferecido aos americanos tivesse sido filmado, 
catalogado, e os jovens das cidades maranhenses o pudessem ver 
uma, duas, cem vezes, esse contato inseminador poderia gerar uma 
resposta semelhante ao tropicalismo, ao movimento Manguebeat, 
ao Grupo do Ceará, esses pequenos aglomerados-diásporas que 
partem eventualmente de uma região. Mas foram acolhidos rapazes 
dos Estados Unidos que levaram o tesouro com a promessa de que - 
aqui mora a ilusão, minha senhora - compositores americanos que 
declarassem receber influência do acervo gravado no que compõem 
dariam 10 por cento is crianças pobres do Maranhão. Valha-me. 
Nossa Senhora! É o pior negócio do mundo.

Júliofiledaglia, maestro de alta competência, me lembro, observou 
certa vez à esposa alemã, em séria brincadeira, que os países europeus

cerebi.il
nos.de
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recurso» que ajudaram Li Ravardierc a mamei. por mais alguns anos. o 
seu sonho de um im|x:rio expandido. Alia». lom Ze. o princípio d.i 
tolerância, como lundamemo da culiuia civilizada e democrática, 
começou com o ensaio de Montaignc (/)<• G/z/z/a/G). inspirado por 
marinheiros franceses que estiveram no Brasil c contaram ao grande 
ensaísta como os nossos costumes eram diferentes e muito melhores. 
Este ensaio de Montaignc inspirou Montesquieu ao escrever as Cartas 
Persas, e também inspirou Rousseau na sua teoria do bom-selvagem. 
Este mesmo ensaio de Montaignc foi reclamado |x>r (íswald de Andrade, 
nos anos 20. como fonte do movimento Antropolagico. |x>r sinal uma 
das referencias do Iropicalismo - pelo menos, o de Caetano c Gil. 
Como você vê. nos somos capazes de desencadear coisas fantásticas c 
náo precisamos ficar de cocoras siamcscas diante dos l.stados Unidos. 
Creia-me: sou uma sincera admiradora de sua arte c os seus dois últimos 
discos acordaram o pais de uma apagada c vil tristeza musical. O 
Maranhão está passando por uma fase de grandes mudanças 
administrativas, sociais c culturais. Merece o seu apoio c náo a sua ironia. 
Você tem grandeza interior suficiente para rcvci posições c respeitar o 
trabalho de tantos que buscam se inspirar, recriar e aic mesmo copiar o 
trabalho de outros. A historia da musica est.i cheia desses exemplos. 
Estou certa de que nos encontraremos sob o mesmo impulso de 

admiraçao c generosidade
A seu inteiro dispoi.
Roseana Sarnev. governadora do Mar.mli.h

Resposta
Meu caro lom Zé.
Desta vez você chegou sob a forma de espanto e decepçao. Nada parecido 
com a sua proposta de "Jogos de Armar . em que vocc inclui tudo, 
inclusive o ouvinte, transformado, graçasao "CD auxiliai . em cúmplice 
de uma experimentação sem fronteiras. Só havia campo para admiração 
e louvores. Afinal, em sua ultima obra, você desafia a noção de obra 

, acabada, mesmo em se tratando de Asa Branca, em que alguns 
instrumentos diluem a estrutura rítmica do baião, mantida apenas pela 

zabumba. Coisa de gênio.
Essa abertura criativa logo se transformou em fechadura ditatorial na 
carta que me escreveu (“Prezadi Senhora Governadora do Maranhão . 
Caros Amiços i”, fevereiro, 2001)\\wa denunciar a suposta pirataria do 
tesouro musical maranhense por pane de jovens americanos aqui 
chegados, como na Bahia e cm Pernambuco, pelo que sei. cm busca de 
ritmos folclóricos para constituição de um banco dc dados musicais, 
com gravações feitas em diversos países. Nada governamental. ludo 
realizado através dc contatos particulares. Nada também a exigir uma 
intervenção repressiva do Listado (aliás, coisa que você conhece bem). 
O crime de lesa-pátria era punido com a pena dc morte. L. isso mesmo 
que você está sugerindo? Este c um jogo de armar’ muno perigoso. E. 
sobretudo, nocivo ã cultura, que se expande por contaminações 
recíprocas, dc que sua arte c um exemplo vivo. Não tema pelo destino 
das raízes profundas do folclore maranhense ao toque dc mãos 
estrangeiras. Elas exprimem estruturas mentais c emocionais que não se 
desmancharão somente com esses contatos. Elas deixam fluir o 
sofrimento de ontem c dc hoje, c certo, mas ja permitem perceber 
mudanças na qualidade dc vida, inclusive, pela introdução dc novos 
instrumentos, decorrentes dc fatores como a eletricidade, a tomada para 
o gravador e para a percussão. Meu governo esta proíundamcntc engajado 
no fortalecimento dos ritmos e festas populares. Nunca houve ames 
um apoio tão grande que permitisse a rodos a oportunidade que. em 
muitos lugares, só é dada a alguns.
Tom, há coisas que, tenho ceneza, vocé ainda não ouviu falar: as festas 
de São Bilibeu, do Pato Pelado e do Porco na Rede, por exemplo, são 
geniais, pela simplicidade e “antropofagia” que ainda guardam. Mas 
você me escreve com ironia e intolerância, fingindo perguntar: “Náo 
será isso crime de lesa-pátria, governadora?”, quando, na verdade, me 
acusa de ter vendido ou estar vendendo o fruto artístico do sofrimento 
do povo maranhense. Isto prova que você náo me conhece, náo conhece 
o Maranhão e náo conhece também a profundidade das trocas culturais, 
inclusive rítmicas e melódicas, cultivadas em nosso Estado. Você está 
convidado a nos visitar, quando quiser, e com a proposta cultural que 
desejar. Verá que náo apenas o povo do Maranhão o receberá de braços, 
mente e coração abertos. Você é um grande criador musical - náo queira 
transformar-se num mero criador de casos.
Doeu-me muito, porque injusta e preconceituosa, sua afirmação dc 
que o tropicalismo nasceu da empolgação de alguns jovens baianos de 
talento, pelo trabalho desenvolvido por grandes mestres europeus como 
KoeUreuò-r, Widmer, Smetak e outros, trazidos à Balua pelo reitor Edgar 
Santos. Sem se conter, você diz: “Às segundas ou quartas-feiras, nos 

concertos da reitoria, ouviam-sc Cage, Mozart, Stravinsky, Béla Bartók. 
Foi um desencantar. E o Maranhão? Desencadeando os Estados Unidos, 
Senhora Governadora?"
Mesmo sem ter feito ou pretendido fazer nada do que estou sendo 
acusada, repilo a distância em que o Maranhão é colocado, com deboche, 
em relação aos Estados Unidos. Por que não, Tom Zé? O Maranhão 
tem muito mais História do que você imagina. No início do século 
XVII, quando La Ravardière retomou a Paris, em busca do apoio já 
prometido para criar aqui, nestas terras do Maragnon, a França 
Equinocial, o rei havia morrido e sua viúva, Maria de Médici, era a 
regente. O país era governado, na verdade, pelo bispo deTruon, o ainda 
jovem Richelieu, que, em nome de uma mais proveitosa aproximação 
com a Espanha, vetou o fornecimento de qualquer quantia em dinheiro 
do erário público para aquela aventura na América. Mas algum dinheiro 
apareceu. Sabe como? O poeta Malherbe, que conhecia e aplaudia o 
projeto, mobilizou as socialites da época e, em várias quermesses, reuniu
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Tom Zé

PREZADA SENHOR- 
GOVERNADORA DO MARANHÃO:

trocar nossas importantíssimas vivências por espelhos e miçangas. 
É a continuidade da colonização, não mais que.

Paulo Tatit. voltando ao caso exemplar, surpreende-se. nas 
viagens para seleção de canções da Bahia. Pernambuco. Maranhão 
e em todo o Nordeste, com a já sabida e sempre nova abundância 
babilónica de sua riqueza folclórica e cultural. Que difere até dos 
Estados do sul. de manifestações mais esparsas.

Pois bem: ele está lutando com seu secretário de Cultura, doutor 
Nazaré Bulcão, para conseguir duas passagens, apenasmente, pois 
tem de regravar a canção e prover-se de mais material. (Esse Paulo 
Tatit, eu sei que não é do PT nem do contra-PT.)

natureza e técnica. Veja-se o texto do próprio Oswaid: "Contra o 
índio de tocheiro. O índio filho de Maria, afilhado de Catarina de 
Médicis e genro de dom António de Mariz".

Quem confirma esses pressupostos de Oswaid é Benedito Nunes, 
que dá como principais fontes da antropofagia oswaldiana o Nietzsche 
deJ Genealogia da Moral. Keyserling e Freud. Neste ponto, informo: 
não endosso esses pressupostos. Localizo-os.

(E, no meu entender, tanto faz indígena afilhado de Catarina de 
Médicis como folclore do Maranhão abençoado por Villegaignon, 
La Ravardiere e pelas socialites da corte parisiense.)

É que o equívoco impede e isola, obsta a discussão e não 
beneficia aqueles que são objeto de minha preocupação, os 
maranhenses que, pelo folclore, convertem sua existência e sua 
memória em cultura.

Estados. Era como se estivesse a sombra das raízes profundas dos 
meus avos, parentais e míticos, nas brenhas da minha terra que 
fala pela voz daquelas crianças.

E esse disco, senhora governadora, como tantos fatos culturais 
maranhenses, pode causar o mesmo efeito, tanto no homem da 
cidade de São Luís como nas criaturas ainda partícipes do tempo- 
circular-do-mito no qual o folclore se apóia, pisa e vive. O efeito 
que fez em mim, de me qualificar como criatura, como criador, 
como humanidade, naturalmente vai se repetir na alma das 
pessoas do Maranhão.

Se a senhora menciona projeto, o que posso dizer é que há pessoas 
batendo à sua porta ou perto dela, com idéias. fecundidade e 
trabalhos como esse e que sua atividade significa proclamar, 
publicar, divulgar e fortalecer o povo. E um povo é, estrururalmentc, 
sua própria cultura. Mas entregar matéria-prima gravada aos 
americanos é, com toda a certeza, vender o folclore a troco de 
espelhinhos.

NO PORÃO 00 NAVIO
Quanto à metáfora da viagem em tal navio, c. para mim, 

importante, porque aponta para onde reaimente cu sou estrangeiro. 
Na esquerda, por exemplo, eu sou estrangeiro. No Brasil também.

TREPLIOS’
Tom Zé escreveu um artigo na edição de fevereiro dirigido à governadora do Maranhão, Roseana Sarney; 

ela respondeu com uma carta a ele. publicada na edição de abril. Perguntamos ao músico se queria treplicar. Ele quis.

PARTIDO E TRABALHO
Talvez a senhora me diga: "Mas eles são do PT - ou do contra- 

PT”. Ora, pelo amor de Deus, isso não interessa. Se alguém está 
trabalhando, esse trabalho é sagrado. Não tem partido.

(E, olhe, nem sei de que partido eles são.)
Pergunto: de qualquer maneira, não seria possível apoiar melhor 

fatos que tais, fisicamente tão próximos da sede do governo, criados 
por gente movida pela vocação e pela solidariedade, que já tem a 
mão na massa e conhece na pele os problemas? A participação dos 
poderes públicos certamente permitiria a ampliação da abrangência 
de projetos similares. Por que buscar tão longe, ou acolher 
longínquos americanos para resolver os problemas do folclore do 
Maranhão? Falo agora com conhecimento de c.i.h.i porque tenho 
lidado com americanos e europeus de toda sorte e sei como 
continuam acreditando haver aqui apenas singulares "autóctones ; 
continuam acreditando num extrativismo cultural que lhes permita

0 MELHOR, TÃO PERTO
Mas chega de se abeirar de tertúlia, vamos ao assunto que 

merece respeito e tinta: o brasileiro que convive com a beleza da 
"terra de amplo seio', que queremos para sempre nossa, vivificada, 
mesmo que em constante metaformose e transformação.

A senhora me diz que está às minhas ordens, para qualquer projeto 
cultural.

Minha práxis é a canção, não posso, pessoalmente, atuar nessa 
área que requer outra qualidade de fazer. Não me arrogo essa 
eficiência.

Peço licença, em vez de, para mencionar situações localizadas aí 
mesmo, nesse Estado, e que são intrinsecamente projetos culturais. 
Situações vivas, em andamento e precisando do apoio do poder 
público. Concentrando-me num só exemplo: Paulo Tatit. de uma 
família de importantes músicos e compositores de São Paulo, esteve 
no Maranhão selecionando e gravando música para um projeto 
chamado Canções do Brasil, um trabalho de autoconhecimento 
nacional cujo alvo pode ser tanto o intelectual, o brasileiro, e até o 
próprio produtor do folclore, que se reconhecerão nele, quanto os 
americanos e todos os dominadores que, no caso, estarão 
comprando um produto industrializado e não matéria-prima. O 
selo chama-se Palavra Cantada e já lançou canções de ninar, música 
infantil de alto nível, cobrindo uma lacuna de nossa cultura e de 
nossa necessidade.

No Maranhão, Paulo Tatit gravou a canção Liberdade. Berço da 
Cidiura, do compositor são-luisense Rosendo Cruz.

Ele conheceu aí e me contou, cheio de admiração boa de perceber, 
um projeto de recuperação de crianças de rua, desenvolvidb a quatro 
mãos por Fernanda Carvalho e seu companheiro. Ambos tem, no 
bairro da Liberdade, em São Luís, um boi-mirim chamado Novilha
Branco.

já que. artisticamente, eu nasci no exterior, sou valorizado no exterior 
etc. Logo, não posso ser xenófobo.

Mas uma discussão c uma discussão e me cabe, por honestidade, 
dizer com todas as letras que acredito ter a senhora incorrido em 
dois equívocos: o primeiro, literário; o segundo, referente a política 
do folclore.

Sobre literatura, dialoguei com Oswaid de Andrade, com 
Sérgio Rouanet e Marcos Botelho - com este, pessoalmente, pois 
é, no presente, professor da UFBA. O que digo a seguir, o mais 
sucintamente possível, para não converter esta página em tertúlia, 
é um extrato da conversa havida com o professoi.

Montaigne, 4/>uz/Silvino Santiago, trata as criaturas encontradas 
nas terras descobertas pelos europeus apenas como objeto de 
curiosidade.

Recaiamos na literatura e no equívoco que, permita-me. está sendo 
discutido. Oswaid de Andrade a contradiz, senhora governadora. 
Ele não advoga Montaigne, no Manifesto Antropofágico. Sem essa 
de "bom selvagem", por favor. Ele aponta, sim, para o personagem 
Macunaíma, "mau selvagem", de manha, de esperteza; e quer unir

W ""V eus nos proteja, senhora governadora, porque agora
1 stamos em pleno mar. Em nosso navio negreiro. E. como 

K y é usual, ora ferida, ora chicote; ora escravos, ora 
senhores de.

Pisamos em terreno movediço e crivado dc armadilhas sutis para 
a mais pressurosa ética. Eis-nos aqui, montados no alfabeto e na 
página branca que a Caros Amigos nos oferece.

Se eu constato: estamos em situações irremediavelmente 
diferentes, porque nasci na senzala e a senhora, na casa-grande; 
a constatação faz com que 98 por cento destas páginas ondeiem 
a meu favor. Mas, se eu disser que esse nascimento excludente 
não me dá nenhuma vantagem moral sobre a senhora, metade 
destas páginas me abandonam. Como? Pois é, eu faiei em sutilezas. MARANHENSES SOMOS TODOS

Quando lhe ouvi o trabalho, que inclui os exemplos colhidos 
no Maranhão, em gravação na qual ele orientou e produziu o 
Novilho Branco, me emocionei muito, identificando-me com a 
força daquela musica, com a riqueza da mspiraçao, como se eu 
fosse maranhense - e fui. naquela hora, porque somos todos os
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-1946: concepção de cultura vinculada higiene-saúde;

- 1975: cultura restrita a eventos de natureza artística não participativa; com 

estrutura departamental verticalizada: bibliotecas, teatros, património histórico; 

adoção de modelo de produção industrial; tecnocrata; especialista; objetivo de 

fusão de bens e produtos para consumo;

- a partir de 1935: cunho pedagógico civilizatório recreativo; vinculado à idéia 

de cultura nacional nos moldes do nacionalismo conservador;

Além desta situação intra-partidária, a nova gestão defrontava-se com raízes 

estruturais fomentadas em todas as gestões anteriores. Isto inevitavelmente 

estabeleceu contradição entre o recente corpo dirigente empossado e o 

costume de diversos grupos de funcionários já habituados a práticas e 

concepções políticas avessas.

M. Graças dos SANTOS (2000) apresenta um resumo, que aqui descrevemos 

brevemente como marcos políticos:

- 1947: concepção de cultura como parte da educação; pensamento em 

profilaxia e regeneração; objetivo: 'formação do cidadão para servir à pátria';

A política cultural no Município de São Paulo: gestão Luíza Erundina (1989- 

1992)

Segundo M. Graças dos SANTOS (2000), o Partido dos Trabalhadores não 

possuía uma discussão acumulada sobre a área de cultura nos anos 

precedentes a instalação desta gestão. Isto refletia um desequilíbrio em relação 

à problemas económicos e sociais. A questão da cultura, neste partido, aparecia 

sempre "...associada a períodos e campanhas eleitorais, visando a elaboração 

de plataformas eleitorais e a preocupação com o exercício da administração 

pública." (idem: 107)
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Este contexto claramente instrumental vinculado a idéia de 'alta cultura' trouxe

- Direito de participação quanto ao fazer cultural;

- Direito de informação sobre os serviços culturais;

- Direito à invenção/experimentação nas artes e humanidades;

- Oficinas de linguagens artísticas;

- criação de 14 casas de cultura nos bairros;

- laboratórios culturais das casas de cultura;

A concepção anunciada implicava um consequente produção e reorganização 

territorial cuja base iria requerer assumir a divisão intra-urbana do município a 

partir da idéia de 'ação cultural regionalizada'. Esta concepção fomentou alguns 

programas de ação:

- Direito de usufruir dos bens culturais por meio da criação de locais e 

condições de acesso;

- Direito de produzir cultura (apropriação de meios culturais/invenção de novos 

significados culturais);

grandes problemas à nova gestão que se implantava. Havia contradição com a 

antiga estrutura burocrática, com estruturas delapidadas, com o modelo de 

cultura 'eventista' e vazia de participação democrática.

- Direito à espaços para reflexão, debate, crítica, etc. (M. Graças dos SANTOS, 

2000:112)

levou aA situação acima levou a uma proposta de reforma administrativa 

descentralizadora. No discurso de posse, em 02/01/1989, a secretária municipal 

de cultura, Marilena Chauí, proferiu discurso pelo qual afirmou direitos relativos 

à cultura:
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- coordenadorias regionais de cultura através de grupos de funcionários;

No relacionamento com o legislativo, os limites se deram no confronto com o 

clientelismo que adota política excludente no meio musical, na medida em que 

forjam "...a solicitação de shows e indicação de artistas a serem contratados." 

(Idem, ibdem:137)

Com relação à burocracia já instalada, os novos programas defrontam-se com 

os cânones das 'belas artes', assim "...muitos programas...não tiveram o 

respaldo legal e não foram realizados em razão da atuação conservadora e 

centralizadora das instâncias burocráticas." (Idem: 135) Aqui faz-se necessário 

lembrar que a música popular de canção não figura nestes cânones de belas 

artes, afeito à chamada música 'erudita' por exclusão de outras expressões 

musicais.

Estas ações, segundo M. Graças dos SANTOS (2000), centralizaram-se 

sobretudo em trabalhos relativos à bibliotecas, ao património histórico 

(memória), teatro municipal (programa de democratização relativo à atividade 

teatral); criação da Orquestra Experimental de Repertório. Grande e amplo foi o 

programa de atuação nos diversos ramos artísticos. Mas, a discussão 

necessária e profunda sobre os problemas da música popular de canção, 

demonstrou-se muito desequilibrada em relação às outras áreas artísticas.

Ainda assim, a autora apresenta uma avaliação com os limites e as 

contradições da política cultural da gestão 1989/1992. Alguns destes limites 

seriam internos ao próprio partido e atingem diretamente aos interesses da 

produção musical:

"A primeira dificuldade foi encontrada com o próprio Partido dos 
Trabalhadores, ou seja, com a 'cultura petista’ sobre a cultura, seus 
conceitos e preconceitos. O Partido dos Trabalhadores compreendia a 
cultura como um saber fazer de especialistas (como Show e atração)" 

(M. Graças dos SANTOS, 2000:132)
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O geógrafo Milton SANTOS também recoloca a importância do entusiasmo com 

a luta, esse conteúdo da emoção que, um estado que busque a produção 

territorial de outra coisa diferente daquilo que o estado tecnocrata nos dita, 

deve prestar a atenção sem preconceito ou preguiça ou interesses meramente 

eleitoreiros.

"O que posso dizer é que há pessoas batendo à sua porta ou perto dela, 

com ideias, fecundidade e trabalhos como esse. E que sua atividade 

significa proclamar, publicar, divulgar e fortalecer o povo. E um povo é, 

estruturalmente, sua própria cultura. Mas, entregar matéria-prima gravada 

aos americanos é, com toda a certeza, vender o folclore a troco de 

espelhinhos" (Tom Zé - tréplica - carta aberta à governadora do Maranhão, 

in: revista Caros Amigos. Maio 2001, p. 07)

A contribuição de M. Graças dos SANTOS (2000) também revela que, mesmo 

numa gestão participativa, a discussão e a atuação em torno aos problemas do 

âmbito musical carecem de ampla e demorada discussão, ainda que se trate de 

um recorte à escala municipal. O território não é só o Estado, mas parece deste 

não poder se eximir (se é que seja o caso). Ao finalizar o debate com Roseana 

Sarney, o músico Tom Zé45 ensina a todos que lhe podem entender a 

importância da construção e da manifestação da música popular, do papel que 

cabe aos que tomam posse da instituição estatal e do incalculável valor da 

matéria-prima musical produzida aos montes e em diversidade no Brasil:

"Essa vontade de mudança é manifestada pelos artistas, pelos 

compositores, pelos músicos. Esses artistas e alguns intelectuais é que 

estão prevendo os novos rumos da história. E sobretudo, a cultura é 

resistente. Essa interação (global) se dá, mas ainda que a gente repita as 

canções americanas, veja os cinemas dos países dominantes, sempre fica 

aquela cultura nacional, que tem ligação direta com o território.'* (Milton 

SANTOS - O pobre reage à globalização, in: Jornal Diário de Pernambuco, 

06/12/1999, p. 15)"

45 Ver Página Amarela 87.
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Antes, porém, cabe-nos um exame sobre as normas que incidem sobre o 

território e seu uso. E que dizem respeito ao mundo da música. Em que medida 

as normas combinam-se a ações? A qual interesse se vinculam?

Tom Zé e Milton SANTOS fazem valer a urgência de se pensar a manifestação 

da cultura com o território, cujo valor tem sido constantemente apagado com a 

permissividade e colaboração dos poderes estatais. Cultura musical, cujo valor 

(novamente lembramos com Tom Zé), atrai a atenção manifesta e prática de 

'predadores do mercado'. Mas, conforme nos diz Milton SANTOS (1996), há 

eventos infinitos que não se esgotam pelo uso e se distribuem cumulativamente 

e de forma não competitiva: a democracia, a liberdade, a produção cultural.

É no capítulo Entorno e Trabalho que esta pesquisa pretende demonstrar com 

mais atenção como é possível pensar em novas solidariedades territoriais e que 

a capacidade de resistência permanece viva também no âmbito da criação e 

produção musical. Capacidade que não prescinde do 'uso do território', de que 

participa as diversas instâncias da existência cotidiana.
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PA DIREITO AUTORAL NO SHOWBUSINESS



VOCÊ SABIA?

Tudo o Que Você Precisa Saber

Volume / - A Música

GRYPHUS

JURISPRUDÊNCIA SOBRE DIREITO AUTORAL - Procedência: TJ/SP

Ementa:

j

Violação de direito autoral — Estabelecimento comercial que, por meio de disco fonográfico, executa 
música sem autorização do titular do direito autoral — Delito, em tese, configurado — Voto vencido.

• Que muitos contratos 
artísticos de hoje não 
obrigam a gravadora a 
gravar sequer um disco e, 
muitas vezes, nem a 
lançá-lo no mercado?

• Que os discos 
fabricados no Brasil 
não são numerados, 
impedindo que seja 
feito um controle 
adequado das 
quantidades vendidas, 
que dependem apenas 
dos relatórios da 
gravadoras?

O DIREITO AUTORAL
NO SHOW BUSINESS

• Que muitas gravadoras 
dão presentes e dinheiro 
a funcionários das 
rádios, para que seus 
artistas e discos toquem 
mais, e subam nas 
paradas de sucesso?

Que não há lei, norma ou 
dispositivo que 
regulamente o valor do 
direito do autor em 8,4%?

Rio de Janeiro
1999

NEHEMIAS GUEIROS, JR.
Advogado Especializado em Direito Autoral

• Que as gravadoras 
pagam royalties sobre 
venda de CDs com base 
nos preços do falecido 
LP de vinil, bem mais 
barato?

Referência: Recurso Criminal n° 42.033 - Santos - 2 Câmara Criminal - Por maioria em 11/04/72 — 
Rei. Mattos Faria — Rolo 25, flash 18, do serviço de microfilmagem do T. de Alçada Criminal de São 
Paulo.

Configura, em tese, infração do artigo 184 do CP a execução pública de música por meio de disco 
fonográfico em estabelecimento comercial, sem autorização do titular do direito autoral.
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2. ENTORNO E NORMAS

■•O

Para Nehemias GUEIROS Jr. (1999) esta nova lei não significou a conquista de 

grandes novidades em benefício dos autores e, em grande parte, esta alteração 

legal foi impulsionada na tentativa de acompanhar principalmente as novas 

tecnologias digitais. Mas mesmo neste objetivo técnico, está a desejar ainda a 

previsão de métodos de controles adequados aos novos ambientes resultantes 

de sistemas técnicos.

Este autor também reconhece (ldem:413) que houve forte pressão das grandes 

gravadoras, rádios, televisão e fabricantes de objetos técnicos no sentido de 

não atender às reivindicações de autores e da manutenção das atuais 'leis do 

mercado musical' com contratos desequilibrados, irregulares e mantendo muito 

mais importante concentração de capital nos meios produtores fonográficos, 

radiodifusão e indústria de aparatos afins.

Para efeito do recebimento dos direitos autorais, que podem estar cedidos a 

outros titulares, como acontece na maior parte do caso com artistas brasileiros, 

o artigo 68 da LDA 9.610 de 19/02/98, trabalha com referencia espacial: os 

locais de frequência coletiva. O parágrafo terceiro do referido artigo, traz o 

seguinte texto:

"Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões 
de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer 
natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, 
feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da 
administração direta ou indireta, fundações e estatais, meios de transporte

No território brasileiro, a norma jurídica que torna concreto o reconhecimento 

formal da música como trabalho é a Lei de Direito Autoral (LDA). A primeira lei a 

tratar do assunto no país data de 1973. Hoje, está em vigor a LDA 9.610 de 

19/02/98.
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Para a configuração de autoria de uma obra musical, não é obrigatório o 

'registro'. Segundo a LDA 9.610 de 19/02/98, porém, o registro agiliza 

contendas processuais. No município de São Paulo, o registro musical de letras 

e/ou melodia (e também de outras obras intelectuais) só pode ser feito na 

Alameda Nothmann, n° 1.055, Campos Elísios. A partir deste local, a obra é 

enviada para a Biblioteca Nacional de Música - RJ. Cada registro, para cada 

música custa R$15,00 (salário mínimo vigente: R$180,00).

"O certificado de registro emitido pela Escola Nacional de Música não confere 

garantia de exclusividade em relação ao conteúdo da obra registrada, mas 

apenas de sua forma de expressão, com são comunicadas ao público" 

(ldem:67). Exige-se a letra escrita da música e se for registrar a melodia, a 

forma burocrática aceita é a elaboração de uma partitura da melodia. O que, na

de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se 
representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou 
científicas." (LDA, artigo 68)

A reprodução de uma música é qualificada como 'execução' para diferenciar de 

'representação' (cênica). O conceito de execução foi bastante ampliado no 

século XX porque associa-se diretamente à constituição do meio técnico 

científico informacional. A execução musical sempre pressupõe a intervenção 

de aparelhos ou instrumentos e muitas vezes à especialização de operadores. 

"É, assim, a modalidade mais importante de materialização dos direitos 

patrimoniais de autor na sociedade moderna (e no mercado de showbusiness, é 

claro)" (Nehemias GUEIROS Jr., 1999:64)

O uso desses locais para a reprodução de uma música gravada denota uma 

diferença entre local e lugar na medida em que traz um configuração emotiva, 

um incidência jurídica, uma incidência económica, etc ...incidências que 

inseparavelmente caracterizam uma qualidade de uso. Assim, por exemplo, um 

hospital com música não é o mesmo que um hospital sem música.
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A relação profissional com gravadoras é estabelecida a partir de contratos de 

trabalho que podem ser caracterizados como ‘artístico’, de ‘edição’ ou de 

‘produção’ (verem: Nehemias GUEIROS JR., 1999: 132-229). “Neste particular, 

podemos assegurar que sempre serão priorizados os interesses da empresa 

fonográfica”. (Idem: 133)

Este vetor requer uma verticalização já que cria a necessidade da assistência 

especializada de advogados do ramo do direito autoral com experiência no

prática, para muitos pretendentes ao registro já configura mais um custo por se 

tratar, a configuração de partituras, um serviço especializado e privado.

Por aqueles preceitos jurídicos de uso territorial qualificado pela execução 

musical é que, pelo menos moralmente, um autor musical pode reclamar a 

receita de seu trabalho. Mas a forma jurídico-territorial de recebimentos, age 

concretamente sobre o direto patrimonial:

Desta maneira, o uso da obra especifica o direito patrimonial em ‘direito 

fonomecânico’. “Significam todos aqueles direitos derivados da utilização 

económica no grande mercado (comercialização) de suportes musicais (CDs, 

fitas cassetes ou outros)” (ldem:73) No território brasileiro, a grande receita das 

empresas está fundada sobretudo no direito fonomecânico, enquanto que a 

execução é um grande filão nos meios de difusão e informação.

“No caso específico das obras musicais, os direitos patrimoniais de autor 
resultam das diversas formas e processos de comunicação coletiva, como, por 
exemplo, interpretação, gravação, radiodifusão, sincronização cinematográfica, 

execução pública...temos então que os direitos morais representam o vínculo 
de natureza eterna, espiritual e inalienável do autor com sua obra, enquanto 
que os direitos patrimoniais privilegiam e destacam os liames de caráter 

temporal, móvel e económico do criador frente à sua criação.” (Idem, 1999: 60- 
61)



96

A situação revela que:

Os resultados da divisão, conforme a citação acima, constituem-se de um 

sistema de ações também normatizadas contratualmente. O ‘contrato artístico' 

tem incidência sobre a ação de interpretar a música, independente se o artista é 

compositor ou não das músicas. Este é o tipo de contrato mais badalado no 

mercado musical. No âmbito da ‘psicoesfera’ é o ponto de contato da produção 

do artista-celebridade.

Do ponto de vista do alcance do trabalho, de uma escala de operação, os 

resultados auferidos tem se dado enormemente a favor da indústria cultural. O

Configura-se neste processo uma separação, uma heteronímia, entre uma 

produção artística e uma produção cultural, como já falamos anteriormente. É 

revelador que o autor seja posicionado como o ‘terceiro’ no objetivo de atingir 

metas.

mercado. Trata-se de um conhecimento pouco difundido e pouco debatido ainda 

em nosso território:

“...na maioria dos casos de artistas contratados pelo mercado, as músicas que cantam 
são compostas por terceiros e o repertório cuidadosamente escolhido pelo diretor 
artístico da gravadora para atingir metas específicas de vendas e o sucesso." (idem, 
ibdem:144)

“Precisamos conscientizar-nos da grande lacuna que representa atualmente a 

profissão de advogado especializado em Direito Autoral e da necessidade 

premente da formação de um maior contigente de profissionais da área... as 

chamadas ‘majors’, que são as ‘donas da bola’ no mercado... ...a minuta 

enviada por eles certamente será um daqueles contratos-padrão, do tipo que 

lembra aquele antigo anúncio de televisão de um doce ou confeito, em que a 

divisão de resultados era feita assim: ‘quatro para mim (a gravadora) e um pra 

você (o artistas ou autor)’ (idem, ibdem:134)
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- descrição e dado da obra;

- o prazo de cessão dos direitos;

- o território de abrangência;

- a remuneração;

- as modalidades de suportes materiais das obras (CDs, fitas, partituras, etc.);

- as formas de utilização (fonogramas, videofonogramas, filmes, etc.)

A outra forma complementar de contrato praticada, o 'contrato de edição’. As 

editoras são uma modalidade institucional criada para estabelecer as formas de 

multiplicação de um produto musical por meio de suportes fonográficos. Muitas 

vezes, são as editoras musicais que fazem a ponte entre compositores e 

intérpretes das músicas. "Muitos autores assinam com editoras musicais para 

fornecer composições musicais em forma quase 'industrial'." (Idem, ibdem: 83). 

A editora funciona, portanto, como um agente, procurador e empresário de 

vários autores que cedem ao editor o direito de exploração económica do 

produto musical.

Segundo Nehemias GUEIROS Jr. (1999), o contrato de edição deve conter o 

seguinte conteúdo mínimo:

‘território de aplicação’ é uma norma contratual pela qual as grandes 

empresas do ramo, valendo-se sobretudo de sua afiliação às grandes 

gravadoras multinacionais, exploram as obras dos autores musicais, e inclusive 

do artista intérprete, no mundo inteiro sem que com isso obtenha novos 

contratos ou autorizações. Valem-se aí pelo paradoxo de que para o autor e/ou 

intérprete o ‘território de aplicação’, para auferir resultados financeiros, só vale 

o território nacional.
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Esta relação do ECAD, tanto com os criadores de uma obra ou produto musical 

como também com os produtores musicais, é uma discussão que está em 

aberto para ser feita. Se tomamos, por exemplo, o fato de que os direitos

No Brasil, cabe ao ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) a 

função de cobrar e fiscalizar os direitos advindos da execução pública da 

música, nos locais de frequência coletiva e meios de difusão. O ECAD 

vigora no país desde 1973 e na verdade é uma composição de várias 

associações arrecadadoras de direitos de execução pública, às quais, o ECAD 

passou a presidir, em todo o território nacional, por força da antiga LDA (5. 988 

de 14/12/73) e permanecendo com a atual LDA.

Segundo Nehemias GUEIROS Jr. (1999), as limitações atuais e de sempre do 

ECAD seriam a falta de pessoal especializado no entendimento dos direitos 

autorais, frágil infra-estrutura em relação ao território nacional e atos de 

corrupção dentro dos quadros da fiscalização.

Como podemos ver, a estrutura burocrática de arrecadação de direitos é 

enorme e em todas as instâncias se captam os percentuais dos direitos sempre 

antecipadamente ao autor, seja pela venda dos produtos suportes musicais, 

seja pela execução pública da música.

Em geral, as editoras estão vinculadas à gravadoras e a conexão editora, 

gravadora e mídia compõem o quadro da indústria cultural. Essa relação tornou- 

se desigual para os autores. Estes recebem, por praxe, um teto mínimo de 

direitos que na verdade a LDA nunca fixou. Este teto é bem menor que ganho 

do intérprete trabalhando como 'celebridade' fabricada.

O autor poderia ele mesmo autorizar diretamente cada conteúdo do contrato 

para o usufruto da renda dos direitos de autor. Mas o controle e a administração 

são complexos, por isso, as editoras possuem infra-estrutura contábil, jurídica, 

administrativa e distribuição territorial para realizar sua função.
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Em termos de estrutura, ainda, o ECAD:

De qualquer forma, é importante perceber que existe uma composição territorial 

de grande porte na conexão das instituições que atuam no evento musical. Em 

funcionamento, estas organizações caracterizam uma diferença na produção 

musical, diferença que alguns preferem chamar de 'música profissional' e 

'música amadora'.

Rádios e TVs, por exemplo, têm obrigação de enviar antecipadamente planilhas 

de programação musical ao ECAD. Além da planilha, existe também um critério 

geográfico e financeiro utilizados para identificação de regiões de menor ou 

maior arrecadação, mas, este sistema é ainda muito ineficiente e conta com 

desunidade nacional.

patrimoniais (os que de fato geram renda) são gerados, hoje, principalmente 

pelo fato dos direitos de execução pública e que estes ocorrem sobretudo por 

meio de aparatos constituídos no meio técnico científico informacional, dá para 

se pensar em modalidades de transferências fiscais e formas mais participativas 

de controle em relação à esta instituição. Seria um estabelecimento de 

melhores condições técnicas e qualificação política mais justa.

"Opera através de escritórios, nas principais capitais brasileiras, onde 
funcionários realizam o cadastramento dos usuários locais de fonogramas 
musicais e exercem a fiscalização e a cobrança. Vem procurando se 
expandir em nível territorial, com uma quantidade determinada de 
inspetores, que estão buscando a integração em localidades interioranas." 
(Idem, ibdem: 433)

Um outro problema normativo com o qual os músicos se defrontam é a 

constituição da chamada 'carteirinha de músico' que são as carteiras de 

identificação profissional emitidas pela OMB (Ordem dos Músicos do Brasil)46. A

46 Fontes de informação: "Músicos entram na justiça contra a OMB"; "Ministério diz que nâo 
pode avaliar contratos"; "Sandolí confirma desvio e culpa o Ministério do Trabalho"; "Presidente
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OMB, criada por lei 3857/1960, tem como função exercer, em todo o Brasil, a 

seleção dos músicos, a defesa da classe e a fiscalização do exercício da 

profissão. No caso da seleção, implica em comprovar a profissionalidade do 

artista por meio de teste com banca examinadora. A lei acima define que 

somente músicos regulamentados podem trabalhar.

No município de São Paulo, paga-se o valor de R$260,00 pela anuidade da 

carteirinha de músico. Locais de frequência coletiva cujos cachês são mais 

altos, como os SESCs e também locais do setor público só permitem que se 

suba ao palco músicos que estejam em dia com a anuidade. No entanto, o 

fazem por força de norma, não por legitimidade ou consciência. Pequenas 

casas, muitas vezes, não exigem o documento.

Há o processo de debate judicial em relação a várias funções exercidas pela 

OMB. Apenas para citar algumas das polêmicas que atualmente se 

desenvolvem: O que significa a constituição de uma 'classe musical' quando se 

usa os mesmos critérios de avaliação técnica para músicos com formação 

'erudita' em confronto com músicos de formação popular com técnicas culturais 

de outra ordem territorial que não a européia? Outra - qual a validade da lei de 

músicos regulamentados se o regulamento não tem aplicação em qualquer local 

e nem age igualmente sobre todos? Para alguns incide o valor piso da tabela de 

músicos (em torno de R$340,00 com salário mínimo vigente de R$180,00) como 

forma de pagamento. Estes que na grande maioria das vezes, com o argumento 

de músicos executantes, não recebem os direitos conexos de construção de 

arranjo e forma musical, restando-lhes o piso de tabela de pagamentos 

regulamentado pela OMB.

está no cargo há 35 anos", in: página do Sítio Submarino/Revista Submarino/internet, 23/07 a 
03/08/2000. "Jotabê Medeiros - Atenção músicos: uni-vos para libertar/Ordem dos músicos 
perde causa na justiça”; Diversas matérias sobre a OMB/Sítio estadao.com.br/ julho de 2000;

estadao.com.br/
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e tem sofrido uma crescente série

- não avisar a todos os associados datas de eleições internas;

- impedir o acesso ao estatuto, etc.

- o destino da arrecadação financeira da entidade;

Tudo isto são aqui apenas levantamentos preliminares, mas demonstram 

claramente uma divisão entre músicos que, longe de ser entre 'profissionais' e 

'amadores", é na verdade entre os que podem pagar assessoria e custos de 

exercício profissional e os que não têm dinheiro para pagar estes serviços (e os 

que não querem dispor desta quantia). A capacidade musical não entra em 

questão. Esta é a verdadeira distinção que a força bruta do dinheiro não coloca 

em visibilidade.

- a anulação da legalidade/legitimidade da carteirinha da OMB já que o tipo de 

serviço não traz riscos profissionais como médicos, engenheiros, arquitetos, etc 

e, portanto, a carteirinha seria apenas um álibi de renda para a entidade e forma 

de opressão ao exercício do trabalho;

Há uma reação que se esboça, que de alguma maneira põe em questão e faz 

por tornar visível fontes reguladoras e seus interesses. Mas há muito do que se 

esperar apenas em batalhas judiciais? Recentes batalhas trabalhistas no Brasil 

têm demonstrado que a despeito de reconhecimento judiciais o executivo passa

Em, entrevista à revista 'Arquitetura e Urbanismo' (abril/maio de 1997, p. 57), o 

geógrafo Milton SANTOS nos falava que o período atual é o da existência das 

várias geografias superpostas se defrontando com um centro regulador. Por 

isso a multiplicação de normas e a crescente privatização de suas fontes. O 

meio da música se mostra um nível geográfico em grande parte assimilado por 

normatizações e normalizações.

4/ Dados obtidos de Patrícia Kalil - Músicos entram na justiça contra a OMB" - Página da internet 
do sítio Submarino; 23/07 a 03/08/2000. Segundo reportagem do estadao.com.br/internet de 
05/07/2000, atualmente, apenas em São Paulo, a OMB conta com quarenta mil inscritos.

A OMB possui 38 mil associados no país 47 

de ações judiciais. Algumas destas ações são aqui listadas:

estadao.com.br/internet
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48 A exemplo, o corte do ponto dos professores de universidades federais, realizado pelo 
ministro Paulo Renato, ainda que juízes emitissem parecer de que o corte seria inconstitucional.

por cima cortando pontos de funcionários48. Parece-nos que, de fato, a 
complexidade é bem maior do que centrar objetivos em apenas uma ou outra 
instância. Fica-nos a noção de que música, produção musical e trabalho 
musical, pode ser algo divertido, mas nunca é inocente e nem é fato isolado
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RELAÇÃO DE TÓPICOS PARA DISCUSSÃO DE CONTRATO 
ARTÍSTICO:

1) Objeto (geralmente sempre o mais amplo possível para o 
produtor)

2) Prazo (enTgeral, três anos, com um disco lançado por ano)
3) Território do contrato (em geral, sempre mundo)
4) Número de obras (em média três discos, em forma de 2 + 1, 

com cláusula de rescisão antecipada)
5) Royalties (entre 6 e 8% sobre 90%, para artistas estreantes)
6) Royalties escalonados (8 - 9 - 10%, em função de pata

mares de vendas. Ainda difícil de conseguir)
7) Impostos incidentes (os de praxe: IPI, ICMS, COFINS, 

FINSOC1AL, de Renda, Contribuição Social)
8) Incentivo fiscal - ICMS (sem efeito sobre o contrato, per

tinente apenas ao produtor, que às vezes abusa do direito, 
empregando o dinheiro para outros fins, ilegais)

9) Sincronização (filmes de longa e curta-metragem) (remune
ração sempre dividida meio-a-meio, deve-se tentar 70/30%)

10) Direitos de imagem (sempre incluídos nos contratos sem 
remuneração adicional)

11) Trilhas de novelas (remuneração sempre reduzida em 50%)
12) Compilações (regularmente autorizado no contrato e remu

neração sempre reduzida em 50%)
13) Best of (idem anterior)
14) Greatest hits (idem anterior)
15) Propriedade das fitas matrizes (master tapes) (somente da 

gravadora)
16) Video clips (não é praxe em 

ser tentado)
17) CD-ROM (cláusula específica deve ser
18) DVD (cláusula específica deve ser inserida)
19) Prémios por vendagem (difícil mas não impossível em 

contratos de estréia)
20) Escalonamento de royalties (difícil mas não impossível em 

contratos de estréia)
21) Adiantamento (advance) (bastante difícil em 

estréia)
22) Luvas (flat-fee) (praticamente em desuso na indústria, 

ainda são pagas em segredo a aftistas célebres)
23) Custo de gravação (sempre custeado pela gravadora)
24) Royalties de produção (somente para o contrato do produ

tor musical)
25) Capas especiais (quatro cores, papel de luxo, leiras 

encartadas, difícil para o artista estreante)
26) Promoção e divulgação (cláusulas específicas 

(não é praxe em contratos de estréia)
27) Negociação com terceiros em segunda opção (normalmente 

só em Cartas de Intenções)
28) Seguro (a gravadora sempre faz, 

o beneficiário)
29) Tour-support (não é praxe em contratos de estréia)
30) Transporte, hospedagem, alimentação em turnês (integra 

o tour-support, não sendo praxe em contratos de estréia)
31) Discos promocionais grátis (sempre 3.000 em contratos- 

padrão)
32) Novas tecnologias (geralmente pagas ao preço da conven

cional, existente no mercado. Deve ser contestado)
33) Utilização de fonogramas online (Internet) (ainda sob de-

mas é ela e não o artista
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3. ENTORNO E TRABALHO MUSICAL

(considerações finais)

Desde o início, a pesquisa tinha um aivo que é pensar o espaço geográfico, 

como instância social, sim, mas não a partir do paradigma cartesiano e sua 

cartografia feita prolixa e claramente visual (Jacques LÉVY, 1999), como se isto 

fosse inquestionável como o movimento aparente do sol. A música, seu trabalho 

e sua produção podem mostrar uma organização espacial cujo aspecto sonoro é 

muito pouco explorado. Um desafio que se coloca.

Aqui, a idéia de trabalho musical é mais ampla. Mas, como já foi dito, não é 

inocente. Por isso mesmo, inclui-se o mercado musical como um dos vetores 

que organizam o entorno do trabalho musical por meio da indústria cultural. 

Analisou-se também o Estado de uma maneira geral com seu papel regulador e 

também fomentador, estimulador... eventos que modificam o uso do território.

A preocupação primordial desta pesquisa nunca foi trazer propostas para 

ajustes e adaptações que visassem a 'melhora do mercado musical'. Do 

mercado, em si mesmo, que lhe cuide os seus donos... Esta formulação de 

'contribuições ao mercado' esteve subjacente num debate que registramos, 

aqui, na Introdução e é colocada amplamente no trabalho de Nehemias 

GUEIROS Jr. (1999) que faz uma avaliação e propostas para o que ele mesmo 

denomina showbusiness brasileiro.

Quando esta pesquisa insistiu em demonstrar o aspecto da produção de 

'celebridades' o que se pretendeu - se pretende - é questionar o pano do 'eu do 

artista' e a importância que se dá, no território dos sentidos ocupados, aos 

pormenores de bobagens da vida destes 'outros inalcançáveis’, suspensos das 

tramas materiais que interferem cotidianamente no trabalho musical e 

comurnente colocados como conselheiros do povo - um jeito de se 'insandycer'.
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Além disso, a música - seu trabalho e sua produção - não se configura somente 

como regulagem do mercado, como se ela existisse apenas nesta instância, 

como se fosse reduzida a uma caricatura da manipulação economicista. A 

música se refaz na cultura que se organiza nos lugares e se inscreve no corpo, 

indicando que o espaço geográfico não se revela apenas pela posição - os 

posicionamentos cardeais; o posicionamento demográfico do mais ou menos 

populoso, das formas piramidais; o posicionamento das 'ordens mundiais’ de 

primeiro, segundo, terceiro e outros mundos.

Além da posição, e mesmo com ela, o espaço também é orientação49 Este 

'espaço expressivo1, 'espaço corpóreo' como nos mostra o geógrafo Tonino 

BERTANINI (1985) pelo qual meu "corpo aparece como uma atitude diante de 

certas coisas a serem feitas, atuais ou possíveis" (p. 112). Em sintonia com o 

entorno, reconhecendo os modos do 'uso do território’ quer seja pelos sistemas 

de objetos e sistemas de ação indissociáveis - o território dos sentidos 

ocupados, quer seja pela força da co-presença é que se ensina a enraizar o 

espaço na existência.

É esta diferença que não pode ser reconhecida na 'inocência', no achismo de 

que o trabalho e a produção musical são fenômenos inofensivos dos quais 

pode-se utilizar como penduricalhos e 'coisa' à parte, como se essas ações não

O sentido espacial de orientação, fundado na compreensão da 'corporalidade', 

aparece como uma promessa. Promessa porque tem sido amplamente 

desprezado pela Geografia de um modo geral. Mas, parece um modo de 

constituir uma compreensão dos trabalhos de cultura de modo que possa 

marcar a diferença entre cultura autêntica e indústria cultural.

49 "O espaço corpóreo pode tornar-se um fragmento do espaço objetivo somente se, em sua 
singularidade de espaço corpóreo, contiver o fermento dialético que o transformará em espaço 
universal não somente o meu corpo não é para mim um simples fragmento do espaço, 
como também para mim não haveria espaço se eu não tivesse um corpo” (Tonino BERTANI, 
1985:113)
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Corporalídade e diferenciação no uso do território

Dentro de um contexto de discussão de uma 'lógica geográfica da cultura' Milton 

SANTOS nos alerta, recolocando aquele sentido espacial da orientação, do 

qual falamos acima: "Nada fazemos que não seja a partir dos objetos que nos 

cercam o geógrafo é obrigado a trabalhar com todos os objetos e todas as 

ações e espaço inclui essa conexão materialística de um homem com o 

outro" (1996:257).

Por um outro prisma, Alfredo BOSI também indaga: "Importaria perguntar se, 

para além das adaptações mais evidentes, não teriam o culto e a cultura (e a 

arte que de ambos se nutre) suprido, pela sua faculdade de dar sentido à vida, 

tudo quanto a rotina deixa insatisfeito ou intocado (Alfredo BOSI - Dialética da 

colonização, 1992:29). Há encontros que matam Vamos falar deles com 

aquela inocência 'feliz' de uma espécie de 'trocas' de cultura?

fossem uma forma de obediência ao 'fundamentalismo do mercado' (Milton 

SANTOS - Técnica Espaço Tempo, 1994)50

50 "A cultura de massa é indiferente à ecologia social. Ela responde afirmativamente à vontade 
de uniformização e indiferenciação a cultura, forma de comunicação do indivíduo e do grupo 
como o universo, é uma herança, mas também um reaprendizado das relações profundas entre 
o homem e o seu meio as classes média amolecidas deixam-se absorver peia cultura de 
massa e dela retiram argumento para reaiizar sua existência empobrecida. Os carentes, 
sobretudo os mais pobres, estão isentos dessa absorção, mesmo porque não dispõem dos 
recursos para adquirir aquelas coisas que transmitem e asseguram essa cultura de massa. 
(Milton SANTOS - A natureza do espaço: técnica tempo razão emoção, 1996 - 261; 262)

51 Ver: Miiton SANTOS - Por uma geografia cidadã.... 1996b; As cidadanias mutiladas 
(mimeo/s.d.)

Chamado a discutir sobre uma 'geografia cidadã' e uma 'geografia do cotidiano’, 

Miiton SANTOS51 nos fala da realidade do corpo do homem como dimensão 

objetiva, como certeza sensível que se impõe ao 'mundo da globalidade', da 

virtualidade, do território dos sentidos ocupados. A corporalídade é a forma da
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Muita prosa e muita poesia já foram escritas para se louvar a música 
popular brasileira, essa filha, inculta e bela como a língua, de um 
cruzamento formidável de raças, cores, ritmos, rimas, harmonias e 

\ batucadas que dão a volta ao mundo na geografiajlncompreensível que, 
até hoje, não se tivesse feito um estudo amplo e cuidadoso das 
ferramentas que auxiliam a música brasileira a ser tão criativa e original — 
os instrumentos musicais de que ela se vale. A música, pode-se apostar, 
nasceu do mais nobre e eficiente instrumento à disposição do homem: sua 
própria voz, imitando o canto das aves, dos animais e da natureza. Na 
medida em que foi descobrindo a possibilidade de criar mecanicamente 
outros sons, o homem aprendeu a fazer arte diferenciada. Ele inventou, na 
música, aquilo que é a alma de todas as artes — o estilo.

A música popular do Brasil é uma das mais versáteis do mundo em 
matéria de utilização de instrumentos. Outras músicas populares 
igualmente ricas, como a americana, têm um elenco de instrumentos 
sensivelmente menor — o banjo, o violão, a guitarra, a bateria e, nos 
últimos tempos, os teclados eletrónicos. Na música brasileira, um balanço, 
por baixo, do que se ouve nos discos e nos shows, aponta para uma lista 
de quase cinquenta instrumentos. Apenas na percussão do samba — e 
não há gênero mais brasileiro do que ele — é notável a gama de 
instrumentos que se usa para marcar o ritmo. De cara, pode-se classif icar 
esses instrumentos de primitivos. Ao se tomar conhecimento das técnicas 
de sua execução, torna-se evidente que de primitivos eles não têm nada. 
Qualquer pessoa é capaz de fazer soar um pandeiro, um ganzá ou um 
reco-reco. Tocá-lo de forma apropriada, como se verá nas páginas do livro, 
são outros quinhentos — outras quinhentas horas de estudo e dedicação.

O mesmo pode ser dito dos instrumentos indígenas. Aparentemente rudes 
em sua estrutura, eles guardam inesperados segredos e truques em sua 
construção e execução. Sábios em seu código particular de ver o mundo,
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virtualidade, da mobilidade, da localidade, da lugaridade no cotidiano em que se 

defrontam a hegemonia das normas, de um lado, e a espontaneidade de outro.

Se nada fazemos sem os objetos que nos cercam, a corporalidade parece 

estabelecer relações com espaço que demonstram-se relações inequívocas 

com a produção de cultura e com o trabalho musical. Não podemos dizer para 

ninguém realizar nenhuma destreza ou habilidade nessas áreas da vida se não 

houve antes um processo de encorporar estas virtualidades, que impõe a co- 

presença.

Este é um tema que se apresenta para aprofundamento e que este trabalho não 

se propõe a isto no momento. Mas o registro nos parece válido na medida em 

que, tanto o conteúdo algorítmico ou o cultural, demonstram-se eficazes na 

relação corpórea de habilidade adquirida num nível maís objetivo de 

espacialidade, cuja intencionalidade motora provoca ao corpo respostas que 

não podem ser separadas do conexão materialística entre os homens.

O trabalho musical, portanto, se faz não só pelo ouvir, mas se desenvolve e se 

recria corporalizando-se sentidos de existência que impõem a discussão da 

conexão materialística entre os homens.

52 "A característica comum (e provavelmente mais importante) a todos os algoritmos é a de 
terem a possibilidade de serem executados dum modo mecânico. Uma vez inventado, pode ser 
utilizado por qualquer pessoa, mesmo que dele não possua um conhecimento substancial". São 
procedimentos finitos e não inventivos...não criativos. (Enciclopédia Eunadi. Biblioteca 
Nacional/Casa da Moeda do Brasil; 1988. pp. 217-226) Esses procedimentos dizem respeito a 
relação do corpo com uma máquina ou objeto. Não precisamos entender da engrenagem de um 
automóvel para fazê-lo funcionar, por exemplo.

Como vimos, o trabalho com música encontra-se hoje pleno de objetos e meios 

para a sua propagação. Mas a relação corpórea com habilidades e objetos pode 

não apenas se realizar pela habilidade encorporada. Há também a expansão 

dos procedimentos algoritmos52 que também encorporamos. Portanto, a 

diferença não estaria no fato de desenvolver virtualidades corporais, mas em 

saber se elas têm a ver com algoritmos ou com habilidades culturais.
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Algumas ordens hegemónicas e novas solidariedades no território

0 material reunido pelo trabalho demonstrou que a expressão e o trabalho 

musical ocupam uma infinidade de situações no cotidiano das pessoas. São 

situações que se apresentam com força de poder. É um evento que não se 

esgota e se distribui ao sabor de muitos interesses. Qualificá-los não é tarefa 

fácil.

As instituições de fomento à arte musical e à cultura, distribuem-se em nosso 

território de modo público e privado formalmente falando. A indústria cultural se 

estabelece com força em nosso território e dele tira proveito cumprindo a ordem 

da concentração de capital, utilizando-se para isso da implementação e 

ingerência na produção de normas que muitas vezes fazem do artista - aquele 

que poderia ser um veiculador tanto de formas artísticas e também de

De qualquer maneira, sem deixar de reconhecer que o trabalho musical, seu 

produto, configura uma experiência da vida que chamamos diversão, lúdico, 

etc., pode-se perceber que a produção do fenômeno musical acompanha as 

transformações socioespaciais caracterizadas pelos distintos períodos da vida 

humana. E estes são todos os sentidos da música. De modo algum, inocentes.

Muito do que se fala sobre a 'morte' da arte se relaciona, na verdade, com o seu 

esperado sentido criador de identidades e transformador que não se realiza. 

Mas a cultura é outra coisa. Parece que arte não se confunde necessariamente 

com cultura e ao mesmo tempo aquela pode ser veículo desta.

A música do 'século XX', como podemos chamá-la, se faz mais do que 

fenômeno em si: materialmente se conserva, fixa-se em suportes, estoca-se, 

perpetua-se, propaga-se, codifica-se. Representa-se e expressa-se para além 

do autor, diferente de outras artes. Tudo isto é capaz de expandi-la 

fantasticamente.
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A bibliografia básica do capítulo 1 da parte II dá conta de diversas formas de 

controle na atuação da indústria fonográfica no Brasil. Porém, reportagem do 

jornal Folha de São Paulo54 dá conta de sentença judicial julgada, em primeira

Esta forma permitida de atuação atinge amplamente a escala de operação do 

trabalho musical, conflitando na temporalidade sobretudo pela força e interesse 

do dinheiro. O que menos importa nesta situação, é a compreensão da 

maturidade de um trabalho por parte do artista.

O artista e sua intenção se reduzem na situação programada pelos vetores 

hegemónicos. Na forma de contrato de trabalho, são praticadas, no território 

brasileiro, medidas perversas. Aquilo que se chama 'contrato profissional de 

trabalho' pode significar não a realização de um projeto, mas uma forma de 

controle e rigidez.

manifestações da cultura - uma marionete no jogo do território dos sentidos 

ocupados.

Assim é o caso do 'congelamento', pelo qual o artista é mantido na obscuridade, 

amarrado à gravadora com a qual tem contrato. "Isto significa que o artista 

continua como contratado exclusivo da gravadora, não pode contratar ou gravar 

com mais ninguém do mercado, mas não tem disco na rua, nem divulgação, 

nem mídia, nem visibilidade. " (Nehemias GUEIROS Jr., 1999:210). Porque se 

contrata então? Pelo simples motivo de impedir o acesso ao artista por outra 

gravadora e impedir o usufruto da 'concorrência'?3

53 A cantora Olívia é um recente exemplo de 'congelamento': "...por decisões comerciais da 
gravadora, esteve na gaveta um ano. A cantora, em entrevista exclusiva à Revista Submarino, 
conta como fechou contrato com a Trama e fala sobre o processo de criação do álbum...Revista 
Submarino - Se o disco já está pronto desde o ano passado, porque só agora está 
chegando ao mercado? ...a Trama esperou o momento adequado para lançar o disco. A 
decisão é da gravadora. Mas foi uma decisão de mercado..." (Entrevista à Patrícia Kalil 
documentada a partir da internet: "Olívia e seu pop com toques de trip hop.*)

54 “Caso Raul pressiona indústria fonográfica”. in: jornal Folha de São Paulo/caderno ilustrada, 
28/02/2000, p. 6(1)
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(Desde las 11 :Q0.a 15:00 h.)
Por la Asociadón Cultural y Científica de Estúdios dê Tierripo Libre, 
Turismo y Deporte, Universidad de Extremadura y Facultad de 
Ciências del Deporte. Dirigidos por animadores deportivos 

.......... .. ........ .. .... .......a..—-------- especializados.
procedente de la población de Gnawa (Guinea) El deporte como unión multicultural y manifestación sin fronteras. 

iva por los ricos sultanes del Maghred. Un grupo Participa, apr^p-^j^juega o practica alguno de los siguientes

'BALL, BASEBALL, LACROSSE.

Su L un reflejo de su pontencial en |
estrév Chao no ha hecho más que confirma
mezclá^Brosentido de lo intercultural. Su reciente tr< 
en directo no sólo con furia y con fuerza, sino también c 
sabido sacar provecho de lo popular y de lo festivo como

DJ RITU & THE ASIAN EQUATION (India - R.U.) 
Bajo este nombre se esconden algunos de los más releva 
pasado actuaron y triunfaron en vários festivales Womad ftg 
dirigido por uno de los DJ más importante de la escen< Ki 
Transglobal Underground, Earthttribe o Afro-Celta-So^^^E 
saber lo que este grupo esconde. (En su actuacá^^MrH 
verdad es la cultura-dance). Ç /.J-

MH

MI

o

i

deportes d^L^

Desde Burkina Faso llegan los magos de la percusión. Portentosos ritmos africanos de dif>' «Ov
calificación. Representan como nadie el continente africano en movimiento. El gn
compuesto por siete músicos que tocan instrumentos autóctonos y con ellos «Cr
vuelan y cantan canciones de sus ancestros y antiguos reyes. Un delírio sprXc,'.^* 
EA (Espana)  9*^° 
Han triunfado en el reciente Espárrago-Rock 99 con su ngAMÉ»*'
voz de su cantante Pilar "La Mónica”. Nacidos en la Alpujái c..:

r’7artistas con raza. Son la nueva y contundemX^txv' <i ■f YÍ0/ '7
no puede tener más duende ni más er
MISTYIN R00T5 (JamaioJZ^Z isl M 0
El sonido y ritmo reggae i 
la poblacion negra.

. aprovechan adem?. A
más s - -*5» .X>O

en 8 '5
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C <X5

O»

is



r

1A1A1A1 jAjAbAk

A partir do dia 19.05 (Sábado).

Programação Cultural agora esta mais intensa:

partir do dia 13.05 uma programação vasta

Almoço em família. Opção: ( húrrasco e acompanhamento,PARTICIPE!!!

14h00 - Oficinas culturais

|R7Cel. Ferreira Leal, 98 - Butantã - fone: 3735.4969 /3?31.7626| R. Cel. Ferreira Leal, 98 - Butantã fone: 3735.4969 / 3731.7626!

1A1A1A1

Sábados Eventos Atenção pare o horário: !7h00

31.05 - Encontro de Contadores de Histórias - Org. Rita Coelho.

Sextas-feiras Musicais - Horário: 20h,

e

P 
i

Quintas-feiras t-iterárjag - Horário; gOh,

03.05 - Sarau de Poesias - Org. Paulo Farah.

11.05 - Álvaro Lago e Shabba apresentam novas versões, interpretações e 
arranjos musicais para as obras de Chico Buarque e Caetano Veloso. 
Não perca!

OFICINA DE TAMBORES
CAIXEJRAS DO DIVINO

lAiAiAi
PROGRAMAÇÃO COLTORAL

Maio/2001

^GRAMAÇÃO cultua

Maio/2001

12.05 - A Cia Milongas Sentimentais apresenta espetáculo de teatro popular 
para todas as idades. Com Carlos Javkin e Sílvia Nery. Venha se 
divertir com a família e logo depois música ao vivo com os amigos 
Jajabar.

com a Cia. Lira dos Anjos e convidados.

24.05 - Beléléu Cia. De Arte apresenta o sarau itinerante ‘Quem Conta 
Um Canto Aumenta O Encanto'. Livre adaptação de textos 
musicais transformados em poemas e interpretações criativas dos 
atores conforme o seu entendimento. Gilberto Gil, Caetano Veloso, 
Renato Russo são alguns dos autores explorados no espetáculo. 
Direção: Nelson Conde.

17.05 - Edson Lima convida escritores para uma noite de papo, autógrafos 
e declamações poética. (Durante a semana será divulgado o nome dos 
convidados). „ \ .

04.05 - Você Faz o Show. Cante, dance, declame, conte uma piada, um 
“causo”, toque um instrumento, enfim, descubra-se.

Todos os domingos 
para sua família e amigos.

18.05 - O músico maranhense Tião Carvalho apresenta o show 'Tião Canta 
João' em homenagem ao seu conterrâneo e também compositor João 
do Vale. Um show imperdível!!I

I I hOO - >
Capeletti e Moqueca de Peixe.

A festa do Divino Espírito Santo é um ritual de religiosidade 
popular realizado em todo o Brasil. No estado do Maranhão ela tem a 
particularidade de ser conduzida por mulheres tocando tambores 
chamados caixas, são as Caixeiras do Divino. Esse festejo tem origem 
portuguesa e chegou a Alcântara. de onde se espalhou para todo o 
estado.

E é com grande satisfação que o Jajabar abre suas portas para a 
divulgação desse ritual através de uma oficina de tambores com a 
maranhense Graça Reis todos os sábados a partir do dia 19.05.01 das 
14nuv âs
Mensalidade: R.f 50,00 (Trinta reais).

05.05 - Samba de Mesa em homenagem aos aniversariantes do Mês: Ataulfo 
Alves, Dalva de Oliveira, Beth Carvalho, Jamelão e ao nosso querido 
amigo e colaborador do Jajabar, Elias Pereira, do jornal O Butantã. 
Lembrete: visite o site do jornal - www.obutanta.com.br. Informe-se 
sobre a sua região.

Informações e inscrições no local (Rua Cel. Ferreira Leal, 98 - 
Butantã), pelo telefone 3735.C-69 / 3731.7626 ou via e-rnail: 
jajabar@bol.com.br.

17h00 - Arrelia Musical. Encontro de músicos de várias tendências se 
encontram para brincar. Traga o seu instrumento e participe dessa 
farra. É ou não é um domingão?!

19.05 - Canções Infantis com a Cia. Lira dos Anjos. Venha ouvir essa 
novidade. Traga as crianças e na seqúência a VI Edição de Vozes 
Feminina, o encontro de mulheres que desfilam suas preferências 
musicais, agora aos sábados, já é sucesso. Confira você também. A 
partir das I 8h00.

Recomendado para músicos, pesquisadores da manifestação 
popular, educadores, professores e os apaixonados pela cultura popular.

1:. Iodas as quartas-feiras das 17h00 às 21 h()0. o

10.05 - Debate cultural - Tema: Voluntário Ser ou Não Ser Eis a 
Questão. Voluntário X Profissional. Os benefícios e os prejuízos 
dessa pratica. Qual o real interesse das grandes industrias de 
entretenimento e das secretarias de educação e cultura na divulgação 
desse exercício? Professores, arte-educadores, músicos, assistentes 
sociais, profissionais ligados à área da educação e cultura em geral. 
Compareça, sua opinião é extremamente importante.

25.05 - A compositora e instrumentis'a Priscilla Ermel, apresenta suas 
composições e recebe amigos para uma noite de pura improvisação 
musical. Surpresas acontecerão. Programe-se para não perder essa!!!

A partir da .segunda quinzena de maio, todas as Terças-feiras o 
171100 às 22000, jogos de salão: xadrez, domino, baralho, futebol de hum 
outros. Atenção: não será permitido apostas.

E Iodas as quartas-feiras das 17h00 às 21000. o projeto Entardecei 
Iiv Gãniiipo. Encontro de músicos garimpando canções através de vigus 
song-books, partituras e outros registros. Muita informação e convívio musical 
Participe. Traga os seus registros.

26.05 - Depois de muita insistência vem aí o show Brega-Chique e uma 
pausa para as vinhetas comerciais. Músicas consideradas ‘brega’ 
as famosas vinhetas dos reclames em interpretações divertidas com 
Carlinhos Amaral, Renato de Oliveira, Neto Araújo, Shabba e 
convidados. Venha se divertir e relembrar. A partir das 181100.

http://www.obutanta.com.br
mailto:jajabar@bol.com.br
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Já o Instituto Itaú Cultural vem disponibilizando um “mapeamento da produção 

musical brasileira para intensificar “o relacionamento e o fluxo de informações 

entre músicos, produtores, gravadoras, escolas de músicas, instituições,

Nesse âmbito, como demonstrou M. Graças dos SANTOS (2000), a política 

cultural tem se configurado como obediência aos ditames do mercado e o 

trabalho apresentou poucas exceções. Mesmo a gestão mais participativa, 

conforme a apresentada no trabalho, houve um avanço em proposta mas muitos 

problemas de realização. E do ponto de vista da música, parece ser necessário 

encarar o problema e discuti-lo a exaustão se se pretende alguma reviravolta. 

Todas estas situações acima geram baixo nível de acesso às informações e 

fracas políticas de apoio ao trabalho musical.

Do ponto de vista do Estado, há muito o que fazer. De modo geral, demonstrou- 

se que as instâncias em todos os níveis (federal, estaduais, municipais) nem 

sequer têm uma compreensão aprofundada de suas atuações nos processos 

culturais conforme demonstrou o músico Tom Zé nas críticas à governadora do 

Maranhão.

Ainda assim, a cultura autêntica resiste e novos caminhos podem ser 

apontados. O antropólogo Hermano Vianna, e equipe, percorreram oitenta mil 

quilómetros pelo Brasil e apontaram o importante papel da música popular na 

construção de nossa identidade e na percepção de nosso lugar no mundo. 

Demonstraram vibrante riqueza e vitalidade da cultura brasileira, tomando a 

diversidade musical e publicando uma série de trabalhos entitulados “Música do 

Brasil”.

instância, contra uma grande gravadora: “Essas coisas não acontecem todo dia 

no Brasil, e se pode estar abrindo um precedente inédito nas relações entre 

artistas e indústria fonográficas locais...” O caso é recente e há outros em 

andamento. Aqui, vale o registro como possibilidade de reação. Mas a própria 

reportagem mostra que são fatos novos em nosso território.
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Entrevista 05

jornalistas, meios de comunicação, locais de apresentação, festivais e lojas de 

discos” (ver: www.itaucultural.org.br/aplicexternas/mapeamento/musicia.asp).

A partir da esteira deixada pela cantor Lobão, novos grupos de artistas intervêm 

na área de distribuição de CD’s dispensando intermediários multinacionais para 

se expressar nacionalmente, organizando-se por meio de redes de bancas de 

jornais (ver: jornal Folha de São Paulo/llustrada, 25/09/2001, p. E(1)

Paty Marinho é estudante de Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas/USP e membro da banda Malacquais na Cozinha da qual participa 
como compositora, vocalista, flauta e percussão (tem origem em bairros pobres da 
periferia paulistana). “O projeto que pretendemos desenvolver com adolescentes de 
baixa renda em Carapicuíba - SP e também da zona sudeste de São Paulo visa 
estimular e experimentar no trabalho em grupo, a sociabilidade, a cidadania... 
...queremos direcionar esses jovens para a apreensão de habilidades artísticas e 
musicais, que nada tem haver com dom divino, mas com oportunidade. Parcerias estão 
sendo feitas, entre elas uma de fundamental importância será a entidade que 
cederá o um local onde poderemos montar a oficina de instrumentos artesanais

• projeto Vila Cultural realiza-se por meio de “parcerias com a iniciativa privada 

e com o governo (municipal; estadual ou federal) para a viabilização de 

projetos culturais que visam enaltecer os artistas de bairro e suas respectivas 

produções. No primeiro programa, realizado dia 06/10/2001, ocupou-se uma 

praça no bairro de Vila Formosa. A organização de palco e profissionais para 

as apresentações musicais demonstraram-se de excelente qualidade, 

permitindo aos grupos musicais participantes o experimento de meios 

normalmente não disponibilizados aos grupos iniciantes e emergentes (ver: 

vbrasileira@globonet.com.br)

Em São Paulo, novos projetos despontam: na Zona Leste da cidade de São 

Paulo organiza-se e implementa-se o projeto “Vila Cultural” que “têm como 

objetivo prestigiar a produção artística em bairros, onde os espaços para 

apresentações e manifestações culturais, não existem ou não são difundidas”

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/mapeamento/musicia.asp
mailto:vbrasileira@globonet.com.br
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O morro do querosene

Morro do Querosene é o apelido dado ao Bairro Vila Pirajussara, no Butantã, 

São Paulo - Capital. Em 10/06/2000, o músico Dinho Nascimento (prémio Sharp 

de musica/1997, com o trabalho ‘Berimbau Blues’) concede entrevista para este 

trabalho. Ele nos conta sobre o projeto “Ocupação Cultural da Chácara”.

alternativos, que será a primeira parte do projeto a segunda, será a própria 
ocupação da rua!
Com esses jovens queremos ocupar a rua, a praça, a feira-livre e preparar o terreno 

para a realização da festa popular.

Além dos limites do bairro, iremos circular com essas meninas e meninos por outros 

cantos da cidade, vivenciando, aprendendo, interagindo e ensinando.

Penso que essa iniciativa é consequência de uma outra tomada, há 4 anos atrás, com 

a reunião dos integrantes da banda MalaCquias na Cozinha.

A experiência em grupo o desenvolvimento se fez na formação individual e na 

experiência de trabalho coletivo: o mergulho na pesquisa da música, da cultura 

brasileira, o contato com as mais diversas manifestações populares tem sido tão 

positivo que necessitamos vivenciar-expandir com outras pessoas .....e quem melhor 

que os manos e as minas da periferia? (07/07/2001)



Ocupação Cultural da Chácara 
Associação Cultural da Comunidade do 

Morro do Querosene

de preservar o frescor da mata e a beleza da Natureza às nossas 
futuras gerações.

Convidamos a todos que apoiam nossa iniciativa, a participarem do 
Mutirão de Limpeza que ocorrerá nos dias 02 e 03 de junho de 2001. 
na "Chácara da Santanésia" (entrada pela R.Santanésia s/ n° - 
Butantã - Horário: das 10 as 16 hs) e que deve culminar com uma 
grande Festa da Ocupação nos dias 09 e 10 de junho de 2001 com 
muitas atrações numa extensa e qualificada programação (Horário: 
das 10 às 22 hs no dia 09/06 e das 10 às 18 hs no dia 10/06).

Origens : Tudo começou devido à efervescência artística dos 
moradores do bairro. Foi aí que o sonho ficou com cara de realidade: 
um local para músicos, dançarinos, atores, artistas plásticos, 
educadores e pesquisadores apresentarem suas criações, 
desenvolverem oficinas, realizarem suas festas, trocarem experiências 
e documentarem sua história.
O projeto ficou mais substancioso com a proposta de moradores de 
somar esforços e colaborar ativamente em projetos de prevenção e 
saúde, de atividades sócio-educacionais, esportivas, de lazer e 
recreação, centros de vivência para crianças, jovens e terceira-idade;

Possibilidade : Existe no Querosene, uma área com 44.000 m2 de 
extensão que embora ecologicamente desrespeitada, estimula o 
sonho e representa um grande desafio para muitos moradores da 
vizinhança.
Não conseguimos identificar com clareza seu proprietário e, 
consequentemente, com ele dialogar parcerias. Enquanto ele não se 
manifesta, decidimos providenciar uma limpeza do parque. Existe lixo, 
entulho e esgoto que a vizinhança joga no local; o mato cobre nossa 
altura; e existem duas minas d'agua que jorram mesmo no inverno, 
água que se escoa displicentemente para a boca de lobo da esquina.
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O movimento do Morro do Querosene trabalha com a possibilidade e estratégia 

de ocupação de uma chácara de 44.000m2 (ver panfleto explicativo na página 

114 e croqui a partir de foto aérea/RESOLO - Prefeitura Municipal de São 

Paulo/ 2000, na página 115).Considerada uma área improdutiva numa área 

densamente habitado, projeto vislumbra sua transformação a partir de diretrizes 

autónomas formuladas sobretudo num meio com forte presença musical.

A comunidade realiza há muitos anos festas populares de grande porte no 

bairro. Festas cuja frequência média costuma chegar a cinco mil pessoas, às 

vezes mais. Além destes, eventos, a comunidade musical promove encontros 

semanais com o objetivo de resgate e transmissão de habilidades rítmicas e de 

construção de instrumentos musicais. O lugar transforma-se e a música revela- 

se um forte elemento motivador e criador de identidades que reconhecem uma 

geografia diferente de relações profundas entre a cultura e o entorno.

Realizou-se, em 10/05/2001, uma atividade musical que ocupou um domingo 

inteiro cuja reação dos donos do terreno foi a colocação de jagunços, capatazes 

e seguranças armados no lado interior do terreno. Mas isto não intimidou a luta 

pela ocupação que segue ampliando-se em colaboradores e atraindo novos 

amigos do bairro, a maioria deles pertencentes ao meio musical.
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f Chiquinha Gonzaga, cujas obras estão em "Sempre Chiquinha"
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deixa claro a força de Chiquinha e í i 
seu louco amor pelo ofício de || 
criar música, enfrentando tudo e 11 
todos em nome disso.

■ Nenhum compositor de seu 
tempo compôs. obra. tão vasta, 
misturou ritmos (polcas, valsas, 
maxixes...) e contribuiu tanto pa
ra à música popular como Chi
quinha. Sem dúvida,, ela é.ia .mãe 
da musica popular bçasileírtú .<**•;
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O simples ato de uma mulher 
compor música popular era tão | 
escandaloso, tão bombástico so- 
cialmente, que Chiquinha pagou 
im preço altíssimo pessoalmente.

Seu espírito livre provocava es
cândalos: era amiga dos negros, 
separou-se algumas vezes, saía à 
noite para tocar em locais onde 
“uma boa senhora não podia ir”.

O esquecimento por determi
nado período, além das inúmeras 
ofensas e provocações que ouviu, ; l
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